DODATEK Č.1
ke SMLOUVĚ O ODVOZU A LIKVIDACI ODPADU
V DOMOVĚ PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC

Domov pro seniory Heřmanův Městec, příspěvková organizace
se sídlem Masarykovo náměstí 37, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 70876258
zastoupen Mgr. Bc. Klárou Husákovou, MBA, ředitelkou
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a
Marius Pedersen a.s.
se sídlem Průběžná 1940/3, 50009 Hradec Králové
IČO: 42194920
DIČ: CZ42194920
zastoupen Ing. Lubošem Zygmundem, oblastním ředitelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 389
na straně druhé jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“)
(objednatel a poskytovatel společně dále též jako „smluvní strany“, nebo jednotlivě jako
„smluvní strana“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odvozu a
likvidaci odpadu v Domově pro seniory Heřmanův Městec (dále jen „Dodatek č. 1“).

1. Úvodní ustanovení
1.1.

Dne 1.1.2021 vstoupil v platnost zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, který ruší
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

2. Předmět dodatku
2.1

V souladu s článkem 3.2 Smlouvy o odvozu a likvidaci odpadu v Domově pro
seniory Heřmanův Městec se smluvní strany dohodly na změně ceny za
nakládání s SKO a objemnými odpady.
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2.2

2.3

2.4

Jednotková cena bez DPH za jednotlivé výkony poskytovatele upravená tímto
Dodatkem č. 1 je uvedena ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
Dodatku č. 1.
Jednotková cena bez DPH za jednotlivé výkony poskytovatele dle tohoto
Dodatku č. 1 je uvedena ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
Dodatku č. 1. Odměna poskytovatele za plnění dle tohoto Dodatku č. 1 pak
bude určena jako násobek počtu provedených jednotlivých výkonů vůči
jednotkovým cenám, jak jsou uvedeny ve výkazu výměr. K jednotkovým
cenám ve výkazu výměr bude připočtena DPH podle účinných právních
předpisů, a to v případě, že je poskytovatel plátce DPH.
Ostatní ustanovení Smlouvy o odvozu a likvidaci odpadu v Domově pro seniory
Heřmanův Městec se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

3. Závěrečná ustanovení
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

Objednatel uveřejní tento Dodatek č. 1 v registru smluv dle zák. č. 340/2015
Sb., ve znění pozdějších předpisů, s čímž poskytovatel souhlasí. Tento
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.
Tento Dodatek č. 1 je uzavírán elektronickými prostředky, a to tak, že každá
smluvní strana ho opatří svým elektronickým podpisem.
Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto
Dodatku č. 1, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny
s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné
a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými
podpisy.
Tento Dodatek č. 1 obsahuje následující přílohy, které jsou její nedílnou
součástí:
3.4.1. Příloha č. 1: Výkaz výměr

V Heřmanově Městci dne

V Pardubicích dne

Objednatel:

Poskytovatel:
Digitálně podepsal

Klára
Mgr. Klára Mgr.
Husáková
Husáková Datum: 2020.12.31
_____________________10:39:38 +01'00'

Digitálně podepsal Ing.
Ing. Luboš
Luboš Zygmund
Datum: 2020.12.31
Zygmund
08:48:05 +01'00'
_____________________

Domov pro seniory Heřmanův Městec

Marius Pedersen a.s.

Mgr. Bc. Klára Husáková, MBA, ředitelka

Ing. Luboš Zygmund

2

