
fig.
éisln smlouvy:

MarIus Pedersen 2000075

DODATEK KE SMLoq 0 oovozug @fiTRAflENi SMESNEHO KOMUNALNiHo
ODPADU UCINNY on 1.1.2009

I. SMLUVNi STRANY

Objednatel: Ceské republika-Okresni soud Tepiice Zhotovitel: Marius Pedersen 3.5.

Sidlo: U snudu 1450. 415 01 Teplice Sidlo: Prflbéiné 1940i3, Hradec Krélové 500 09
Zapsany’w: Zapsanyz u KS I: Hradci Krélnvé, oddB, uloika 389
Provozouna: Ceské republika—Okresni soud Teplice , U Provnzovna: Marius Pedersen a.s., provozouna Teplice

soudu 1450, 415 01 Teplice Uprkova 1, 415 01 Teplice

zéstupce: zéstUpce:
3: 00024902 ICO : 42194920

BIG: BIG : 0242194920
Cislo new: Cislo flétu:
Bank. spojeni: Bank. spojeni:
Telefon: Telefon:

Kontaktni osoba: - , Kontaktni osoba:_

Smluvni strany se dohodly na zméné uyée uuedené smiouvy:

IV. ROZSAH A CENA SLUZBY, PLATEBNi PODMiNKY

1. Objednatel objednéué u zhotovitele a zhotovitel bude objednateli zajiéfouat sluibu za podminek feéenych touto smlouvou.
Gena sluiby je déna platny’rm cenikem sluieb spoleénosti, kteryi je uveden 1.! pi‘iloze E. 2 této smlouuy. Platba za poskytouanou
sluibu je provédéna na zékladé vystavené faktury (dafiového dokladu). Zhotouitel Hystavi fakturu nejpozdéji do konce pruniho
mésice fakturaéniho obdobi. Dnem zdanitelného plnéni je datum uystaueni faktury. Faktura je splatné do 14ti 1.1a p0
uystaveni dafiového dokladu. Zmény sluibyr uskuteénéné v prfibéhu fakturaéniho obdobi budou vyfakturovény daléim
dafiovym dokladem (faktura, dobropis). Den zdanitelného plnéni bude shodnyi sdatem zmény. Vpi‘ipadé dobropisu se
objednatel zavazuje zasiat poturzen? doklad zpét.
Platba 2a peskytované sluiby je prouédéna za obdobi: roéni

n1. V pfipadé pozdni 0hrady je zhotovitel nprévnén fakturovat smluvni pokutu we uysi 0 05 % z dluzné castky za kazdy kalendérni
den prodleni s platbou a objednatel se zavazuje vyfakturovanou smluvni pokutu uhradit do 14-ti dnu and data odeslani faktury.

5. Uprauy ceniku je zhotouitel opréunén provédét minimalné 14 dnu pred datem platnosti nouych can a neprodlené tyto zmény
oznamit objednateii.

PODPISY SMLUVNiCH STRAN
Tento dodatek ke smlnuvé je proje‘uem shodné a svobndné ufile obou smluvnich stran. které se smlouvou i 39 Véemi piilohami a
dodatky seznémily a s jejich znénim souhlasi, coi potvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.
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V Teplicich, dne 20.1.2009
Za zhotouiieie:Za obj

zplr10n11mc:nf—.inyiI k jedn '


