Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
ze dne 19.06.2019 na svoz a likvidaci odpadu v obci Staré Křečany na obdobi
od 0í,07.2019 do 30.06.2023
článek l.

smlutní strany;
1. obec Staré Křečany
Zastoupená starostou obce p. Františkem Moravcem
S_ídlo : 407 61 Stare Křečany
lCO: 00261653; DlC: CZ00261653
Bankovní spojení : Komerčníbanka, a.s., é,ú,8727431l10o
Tel.:412336291
Kontaktní osoby ve věcech
- obchodních: p. František Moravec - starosta obce
- provozních: p. Jindřiška Rejzková - místostarostka obce
- fakturačních: p. Květa Božíková - účetní
Jako objednatel služeb (dále jen ..objednatel")
a
2. Společnost EKO servis Varnsdoď a.s.
Zapsaná v obch. Rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka

1150
Zastoupena ředitelem společnosti Miroslavem Pražákem na základě plné moci
S_ídlo: Svatopluka C_echa 1277,407 47 Varnsdoď
lco| 25042149 Dlci cz25o42149
Bankovní spojení: ČSoB Hradec Králové, č.ú.80ío-o4o8í719o3/o3oo
Te!.724125332
KontaKní osoby ve věcech
- obchodních: p. Miroslav Pražák
- provozních: p. Jaros|av Kučera
- fakturačních: p. lveta Vránková

Jako poskytovatel služeb (dá|e jen ..zhotovitel ")

se dohodly uzavřít dodatek č. 2. ke smlouvě na zajištění sběru, svozu a odstranění odpadu
ze dne í 9.06.2019 s účinnostíod O1 ,07 .2021
,

ll.

Předmět dodatku č.2
svoz

Obě smluvní strany se dohodly na úpravě článku 6 v bodě 6.2. Jednotková cena za

í tuny odpadu

na základě článku 6. Cena dle bodu 6.5.

Nové znění v článku 6, bodu 6.2. Jednotková cena za svoz 1 tuny odpadu platné od
Ql.07.2021:
6.2.

Jednotková cena za svoz

a)

,l

tuny odpadu:

uvedeného v čl. 2.1 písm, '1) této smlouvy
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činí4 085,00

Kč bez DPH (SKO)
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b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)

i)

uvedeného v čl, 2.1 písm. 2) této smlouvy činí 7 744,00
uvedeného v čl. 2.1 písm. 3) této smlouvy činí 2 748,00
uvedeného V čl. 2.'l písm, 4) této smlouvy činí 3 448,00
uvedeného V čl, 2.1 písm, 5)1) této smIouvy činí 5 917,00
uvedeného v čl, 2,í písm. 5)2) této smlouvy činí 9 511,00
uvedeného v čl. 2.1 písm. 5)3) této smlouvy činí 1 750,00
uvedeného v čl. 2. í písm. 5)a) této smlouvy činí í 59'l ,00
Ceny za dalšíposkytované služby

Kč bez
Kč bez
Kč bez
Kč bez
Kč bez
Kě bez
Kě bez

DPH
DPH
DPH
DPH
DPH
DPH
DPH

(NO)
(VO)

(BRKO)
(papír)

(plasty)
(sklo)
(rostlinný olej)

Bílý pytel s potiskem
na SKo

ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Ve Staných Křečanech dne:

Varnsdorf, dne,l 0.05.2021

Za objednatele:

za zhotovitele:

ť"$jiť"$i$ilť
František Moravec
starosta obce

Miroslav pražák
na základě plné moci

Uzavření dodatku č, 2 bylo schváleno usnesením ZO č. ........... dne ,.,.,...,...,.....2021
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