
, S...O. Nýřany

Hřbitovní 1214 , Nýřany
společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 3079

Dodatek č. 1/2020
k zákazníkovi č. 5320

PŘE\LZETĹ PŘEPRAVA A ZPRACOVÁNÍ ODPADU

uzavřený podle občanského zákoníku v platném znění a podle zákona
č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění

(dále jen ,,Dodatek")

PREAMBULE

K tomuto dodatku přistupuji obě strany jako ke svému závazku ve prospěch a k ochraně životního prostředí ve
smyslu R|atné legislativy České republiky, Odborná názvosloví v této smlouvě použitá jsou v souladu s platnými
zákony CR v oblasti nakládáni s odpady.

I.

SMLUVNÍ STRANY

Obec Babylon
se sídlem Babylon 27, 344 01 Babylon
lČ 00572551 DIČ CZ00572551
Živnostenský úřad: 340101 - Městský úřad Domažlice
zastoupení Pavel Bambásek, starosta, osoba oprávněná k podpisu této smlouvy
kontaktní spojeni: tel. č. 379 793 275 e-mail: info@babylon-obec.cz
dále jen "objednatel", na straně jedné (dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech jako původce odpadu)

a
EKO-SEPAR, S. r. O.
se sídlem Hřbitovní 1214, 330 23 Nýřany
lČ 47714760 DIČ CZ47714760
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 3079
bankovní spojení Raiffeisenbank,a.s., č.ú,
zastoupení prokurista společnosti, osoba oprávněná k podpisu této smlouvy
kontaktní spojení: tel. č. 377 931 338 e-mail: ekosepar@ekosepar.cz
dále jen odvozce "zhotoviteľ', na straně druhé (dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech jako osoba oprávněná)

n.
PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je specifikace surovin a odpadů směřujÍcÍ ke zhodnoceni druhotných surovin



popř. k likvidaci odpadů, které mu předá objednatel.

Ill.
CENA ZA SLUŽBY

Cena služeb, popř. zhodnocení surovin, jsou stanoveny dohodou smluvních stran a jsou specifikovány v tomto
dodatku.

lV.
PLATNOST DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je uzavřen na dobu neurčitou s platností od 1. 1. 2020
a ruší předchozí uzavřené ceny - výpočtové listy.

V.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Může být změněn nebo
zrušen pouze písemnou formou.

VI.
VÝPOČTOVÝ LIST

výpoäový list je nedílnou součástí tohoto dodatku a je obsažen v příloze č. 1.

K uvedeným cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty v příslušné výši podle platného zákona o dani z
přidané hodnoty.

Odpady a úkony nespecifikované v příloze budou účtovány dle platného ceníku firmy EKO-SEPAR, s. r. o. Nýřany.

V Babylonu dne Z ( ,M, ôQQí
v Nýřanech dne...

,

"" Pavel Bambásek
za zhotovitele



Příloha č. 1
výpočtový list

k dodatku č. 1/2020

Smluvní cena likvidace odpadů:

200101 - Papír a lepenka
výsyp - separ vC. likvidace, IGLU
výsyp - separ vC, likvidace, kont. 1100 I

200102 - Sklo
výsyp - separ VC. likvidace, IGLU

200139 - PIastY
výsyp - separ VC. likvidace, IGLU
výsyp - separ VC. likvidace, kont, 1100 l

Cena

352,50 Iks bez DPH
202,00/ks bez DPH

166,95/ks bez DPH

598,80/ks bez DPH
313,00/ks bez DPH

K uvedené ceně bude pňpočtena daň z pňdané hodnoty v příslušné výši podle platného zákona o dani z přidané hodnoty. Likvidace odpädů
a úkony nespecifikované v přibze budou účtovány dle platného ceníku firmy EKO-SEPAR, s. r. o. Nýřany.

V Babylonu dne.c.' 1 ma'í' ""

za odce
Pavel Bambásek

v Nýřánech dne..................
l'

..


