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RPS

-

EKOLOGIE,

:E"

C>

:")""" ':}"'"" (D")
F)

s.r.o.,

se sídlem : jankovcova 16, 170 Oč)
Praha 7,
DIČ : 007-604 70 607, číslo účtu : 50 205-07l/OlOO,
plátce
DPH, zastoupená
: jednatelem
společnosti :
panem janem
Marešem,
jako právnická
osoba oprávněná
k podnikání
v oblasti
nakládání s odpady,
dále jen oprávněná osoba
a

PAN l PANÍ

:

ORGANIZACE

:

IČO ( DIČ
ÚČET :

TELEFON

)

:

164801
7628-001,/0710

:

ČNB Praha

67122939

ADRESA:

Praha 10
Vršovická 65

ADRESA
FAKTURACE
ZÁSTUPCE

I'íinisterstvo životního prostředí ČR

:
:

dtto

"

paní jaroslava jarešová

7

jako původce odpadu, dále len Uvodce
uzavírají
na základě
§ 262
odst. 2
Obchodního zákoníku,
dále
Zákona Č.238/1991 Sb.,
o odpadech v platném znění
a Vyhlášky č.
9/92 hlavního města Prahy, ve smyslu jejich změn a doplňků
SMLOUVU O ODVOZU A LIKVIDACI PEVNÉHO DOMOVNÍHO ODPADU

Oprávněná
osoba
prohlašuje,
že
ve
smyslu Společenské smlouvy
uzavřené
dne
19.11.1993,
číslo
položky
ověřovací
knihy
:
O-VII-76,77,78,79/93 a ve smyslu Koncesní listiny vydané Obvodním
úřadem
městské
části
Praha
7
dne
5.1.1994
pod
č.j.
OŽV/OOOOO18ú94/Kou,
na
základě
souhlasu
Magistrátu
hl. města
Prahy,
vydaného
dne
5.
ledna
1994,
je
oprávněna
vykonávat
činnosti uvedené v článku I. Předmět podnikání, této smlouvy.

I

,
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Předmět smlouvy

stálý a pravidelný odvoz
pevného domovního odpadu (dále jen pdo)
od
objektů,
které
r)ůvodce
vlastní,
ke
kterým vykonává právo
hospodaření nebo je spravuje.
K tomuto
účelu
umístí
oprávněná
osoba
požadovaný počet nádob
(viz
část II.
specifi.kace
smlouvy).
Tyto sběrné
nádoby jsou
ve vlastnictví oprávněné osoby a
původce je iná po dobu platnosti
smlouvy zapůjčeny
k užívání, cena za
zapůjčení je součástí ceny
plnění uvedené v části vi. smlouvyII.
OBVOD
ULICE,

Specifikace smlouvy
l

č.popis./č.orient.

Praha lO
Vršovická

65

I
PROVOZNÍ

ZÁSTUPCE

PŮVODCE

pan Miloslav Vránek

TELEFON

PROVOZNÍ ZÁSTUPCE OPR.
OSOBY l TELEFON
VZDÁLENOST ZANÁŠKY V El
POČET SCHODŮ

_

OTEVÍRÁNÍ DOMU

ano - vjezdová vrata I klíč

STANOVIŠTĚ NÁDOB

ve dvoře objektu

TYP NÁDOBY

1100

I

POČET NÁDOB

I ks

ČETNOST ODVOZU

3 x týdně

DEN ODVOZU
DEN PŘISTAVENÍ NÁDOB

pondělí

-

středa

do 22.12.1994

POČET PŘÍLOH

2

-

pátek

EC ,

III.

Doba plaťnosti

Tato smlouva se uzavírá na dobu

s výpovědní

lhůtou

:

:

l
l
l

E3

.m

C3ŕ

smlouvy
neurčitou

l

měsíc

výpovědní
lhůta
počíná
plynout
od
prvního
dne
měsíce
následujícího po písemném doručení
výpovědi druhé smluvní straně
doporučeným dopisem.
iv. výpovědní důvody
Opakované
a
prokazatelné
neplnění
smluvních
vyplývajících z ustanovení článku V. této smlouvy.

v.

povinností,

Povinnosti smluvních stran

I) Oprávněná osoba je povinna :
a)
zajistit vyprazdňování
sběrných nádob
tak, aby
nedocházelo
k hygienickým závadám, ke škodám na majetku a k úrazům
b)
sběrné
nádoby
odvážet
v
dohodnutých
svozových
dnech
a v dohodnutém časovém rozmezí
c)
zajistit
náhradní
odvoz
sběrných
nádob
v případě havárie
sběrného vozidla a to následující den po dnu plánovaného svozu
d) zajistit
navrácení sběrných nádob
na jejich dohodnuté
stálé
stanoviště, a to bezprostředně
po jejich vyprázdnění, nejpozději
však do 13.00 hod.
e) dojde-li při přemísťování,
či vyprazdňování sběrných nádob ke
znečištění
stálého
stanoviště
sběrných
nádob
nebo
veřejného
prostranství,
je
oprávněná
osoba
povinna
zajistit
okamžité
odstranění nečistoty
f)
pokuty
udělené
Obvodním
úřadem
za
nezanesené
nádoby
na
veřejném prostranství
(na chodníku ) se
přenášejí na oprávněnou
osobu
v
případě
prokazatelného
nezanesení
sběrných
nádob
oprávněnou osobou
g) sběrné nádoby, poškozené tak,
že nemohou sloužit svému účelu,
urychleně
(
v
rámci
provozních
možností
)
vyměnit
za
provozuschopné,
nejpozději
však
do
tří
dnů
po
zjištění
a oznámení, že nádoba není provozuschopná
h) pokud
v důsledku přeplněných
nádob bude na
místě vyhrazeném
k jejich umístění vhodně uložen PDO, zajistí oprávněná osoba jeho
odstranění.
jde
o
takové
uložení
PDO,
které
umožňuje
jeho
bezproblémové naložení do sběrného vozu (např. PDO v pytli apod.)
Tento
bod platí
pouze v
tom případě,
že k
přeplňování nádob
nebude docházet pravidelně.
ch) zajistit zdarma I x
měsíčně úklid stanoviště sběrných nádob,
s výjimkou
odklizení
velkobjewového
průmyslového
odpadu
(ledničky, televize,
nábytek apod.). Odvoz
a likvidaci takového
odpadu je však možno řešit objednávkou mimořádného odvozu
i)
v případě
platby předem
a ukončení
smlouvy vrátit
původci
příslušnou částku (KČ) za neprovedené výkony.

3
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2) PŮvodce le p_ov,inen :
a) p_okud j_sou ná¢ľgby; umístěnY
na dvoře nebo ve vnitrobloku (dále
.jen dvijr_,) zajístit :
- voj-ný přístup ke sběrným nádobám
v určené dny svozu (odemykání
vstupních dveří od objektu a na
dvůr ) v době od 5.00 do 13.00
hod.
- schůdnost
přístupové trasy
k místu
určenému jako
stanoviště
sběrných nádob,
t.j. nejkratší spojnice
mezi vstupem na
dvůr
a stanovištěm sběrných nádob, řádnou funkci osvětlovacích těles
a
spínačů
světla
k
osvětlení
přístupové
trasy
na
dvůr
a k osvětlení dvora,
- aby v případě, že nádoby
nejsou přeplněné nebyl odpad odkládán
mimo sběrné nádoby,
- aby
do
sběrných
nádob
nebyl
ukládán
žhavý
popel, zemina,
stavební suť, kamení, cihly,
uhynulá zvířata, odpad z vegetace
a vánoční stromky,
- aby do
sběrných nádob nebyl ukládán
zvláštní odpad, který má,
nebo
může mít
nebezpečné
vlastnosti
( např.
baterie, léky,
zářivky apod. )
b)
do nádob
určených pro
vybrané druhy
odpadů neukládat
jiné
druhy odpadů, než pro které jsou určeny
C)
pokud
byly
nádoby
prokazatelně
umístěny
v
určeném místě
zanášky
v
objektu,
který
původce
vlastní,
vykonává
právo
hospodaření nebo
spravuje a pokud
dojde k jejich
odcizení nebo
hrubému
poškození,
které
není
zaviněno
pracovníky
oprávněné
osoby, uhradí původce vzniklou škodu v plné výši, t.j. pořizovací
cenu sběrné nádoby po odečtení amortizace
d)
tam,
kde
původce
nemůže
bezprostředně
ovlivnit předchozí
ustanovení
článku V.
této smlouvy,
t.j- tain,
kde nádoby
jsou
na veřejném prostranství,
bude jeho zástupce
nápomocen zástupci
oprávněné osoby
při zjišťování příčin škod
na sběrných nádobách
a příčin nedodržování Vyhlášky Č.9/92 hlavního města Prahy
e) dodržovat dohodnuté platební podmínky.
VI.

Typ

nádob
1100

l

!Počet
l

l

ks

l
ii

l

Cena

plnění

Odvozy

Zanáška

týdně

m

3

X

Cena

schody základní - bonif.

-

-

22400.-

21952.-

l

l

l

Cena za další služby

(v KČ)

Pořizovací cena I ks

1100

otevírání vrat -

156 KČ

l nádoby = 7500 KČ + 23

4

l

(v KČ)

% DPH

zanáška

E" gg

ŕ
i

bez

DPH

DPH 5%

l—---—-—
i

L_.

E"7 ,

Cej.ková roční cena v KČ

F---------i

íZ E<0 1J<JC£

22108 --

1105.4

__

CENA PLNĚNÍ V KC

ZA OBDOBI

<> _

l

23213 .4

l

_J

VČETNĚ

BEZ
DPH
22108 .-

:

1.1.1995

:

-

DPH

23213.4

l

l

31.12.1995

fakturou

PLATBA PŘEDEIG-OBDOBÍ

BONIFIKACE V %

r""

součet

:

ZPŮSOB ÚHRADY

s3

:

čtvrtletně

:

2

9;

Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
a) označení faktury a její číslo
b) název a sídlo oprávněné osoby
C) předmět smlouvy
d) výši fakturované částky s rozpisem DPH

PŮvodce
je
oprávněn
fakturu
vrátit
do
doby
její splatnosti
v případě, že
nebude obsahovat náleži.tosti
uvedené v předchozím
odstavci.
Tato částka
je splatná pro
rok 1995 na
základě zaslané faktury'
nebo sLoženky
se čtrnáctidenní splatností.
Cena pLnění je dohodnuta pro rok 1995. Cena plnění pro další Léta
bude
upravena
pouze
o
prokazatelný
nárůst
přímých
nákladů
oprávněné
osoby
(pohonné
hmoty,
mazadla,
popLatek za uložení
a likvidaci
PDQ
apod.)
a
o
valori.zační
koefici-ent vyhlášený
statistickým úřadem.
VII.

Smluvní pokuta

I)
při pozdním
splacení fakťury
bude původci
účtována smluvní
pokuta ve výši 0.05 % z celkové částky za každý den prodlení.
2)
Nezajistí-li oprávněná
osoba
odvoz
PDO v
termínu uvedeném
v této
smlouvě,
sdělí
původce
náhradní
termín.
Nezajistí-li
oprávněná
osoba
odvoz
ani
v
náhradním
termínu,
je
povinna
za.platit původci smluvní
pokutu ve výší 0.05 %
z celkové částky
za
každý den
prodlení. Kromě
toho
uhradit
původci
náklady
spojené
provedeným jinou firmou.

5

je
s

oprávněná osoba
povinna
náhradním
odvozem
PDO

E: ,

3)
Smluvní pokuta
uvedená v
eventuální náhrady škody.
VIII.

odstavci

£3

l

<>

a

2

nemá vliv na výši

Závěrečná ustanovení

l) I
v případě porušení povinnosti
původce vyplývající z článku
V.
odst.
2,
bod
a,
b,
bude
sběrná
nádoba odvezena. jejímu
odvezení
bude předcházet
protokolární posouzení
obcm swl.uvních
stran o obsahu
nádoby a ceny odvozu. Tento
odvoz bude považován
za mimořádný.
2)
PDO
se
podle
této
smlouvy
rozumí
zejména
pevný
odpad
pocházející z provozu domácností, popřípadě jiných provozů, který
se
zřetelem na
svůj objem,
váhu a
složení může
být vložen do
sběrné
nádoby
aniž
by
ohrozil
zdraví
těch,
kdo
s nádobami
manipulují, nebo aniž by ji poškodil.
3) Protože
řádné plnění této
smlouvy je v
zájmu obou smluvních
stran, určují
své zástupce, kteří
budou řešit vzniklé
provozní
situace, kdy některá ze swluvních stran svůj závazek neplní : viz
článek TI. Specifikace swlouyy.
4) Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnými dodatky
po dohodě obou smluvních stran.
5)
V případě
zíněny vlastníka
nemovitosti bude
provedena změna
přílohy,
nebo
specifikace
smlouvy.
Dojde-li
k
této změně do
patnáctého
dne
běžného
IRěsíce,
bude
odvoz
a
likvidace
PDO
fakturován novému vLastníku neinovitosti za tento měsíc.
6) Číslo smlouvy pod
kterým je oprávněnou osobou zaregistrována,
bude původci sděleno na první odeslané faktuře.
7)
Tato smlouva
nabývá
platnosti
dnem podpisu
obou smluvních
stran a účinnosti dnem
B)

Smlouva je

:

1.1.1995

vyhotovena ve:

4

platnost originálů a smluvní strany si
V PRAZE DNE

:

které rnají

je rozdělí rovným dílem

":' t;

l

za Původce>==,6

jaroslava . jarešová
řéditelka
odboru vnitřní správy

stejnopisech,

za oprávněnou osobu :

jan
Mareš
ředitel společnosti
RPS - Ekologie

l

6

E3

X:"

<> _

2) PŮvodce je povinen :
a) pokud jsou nádoby umístěny
na dvoře nebo ve vnitrobloku (dále
jen dvůr ) zajistit :
- volný přístup ke sběrným nádobám
v určené dny svozu (odew.ykání
vstupních dveří od objektu a na
dvůr ) v době od 5.00 do 13.00
hod.
- schůdnost
přístupové trasy
k místu
určenému jako
stanoviště
sběrných nádob,
t.j. nejkratší spojnice
mezi vstupem na
dvůr
a stanovištěm sběrných nádob, řádnou funkci osvětlovacích těles
a
spínačů
světla
k
osvětlení
přístupové
trasy
na
dvůr
a k osvětlení dvora,
- aby v případě, že nádoby
nejsou přeplněné nebyl odpad odkládán
mimo sběrné nádoby,
- aby
do
sběrných
nádob
nebyl
ukládán
žhavý
popel, zemina,
stavební suť, kamení, cihly,
uhynulá zvířata, odpad z vegetace
a vánoční stromky,
- aby do
sběrných nádob nebyl ukládán
zvláštní odpad, který má,
nebo
inůže wit
nebezpečné
vlastnosti
( např.
baterie, léky,
zářivky apod. )
b)
do nádob
určených pro
vybrané druhy
odpadů neukládat
jiné
druhy odpadů, než pro které jsou určeny
c)
pokud
byly
nádoby
prokazatelně
umístěny
v
určeném místě
zanášky
v
objektu,
který
původce
vlastní,
vykonává
právo
hospodaření nebo
spravuje a pokud
dojde k jejich
odcizení nebo
hrubému
poškození,
které
není
zaviněno
pracovníky
oprávněné
osoby, uhradí původce vzniklou škodu v plné výši, t.j. pořizovací
cenu sběrné nádoby po odečtení amortizace
d)
tam,
kde
původce
nemůže
bezprostředně
ovlivnit předchozí
ustanovení
článku V.
této smlouvy,
t.j. tam,
kde nádoby
jsou
na veřejném prostranství,
bude jeho zástupce
nápowocen zástupci
oprávněné osoby
při zjišťování příčin škod
na sběrných nádobách
a příčin nedodržování Vyhlášky Č.9/92 hlavního města Prahy
e) dodržovat dohodnuté platební podmínky.
VI.

Typ
nádob
1100 l

Počet
ks
l

Cena plnění

Odvozy

Zanáška

týdně

ir

3 X

PQřizovací cena 1 ks 11QO

(v KČ)

schody základní - bonif.

-

-

Cena za další služby (v KČ)

Cena

22400.-

21056.-

otevírání vrat - 156 Kč

l nádoby = 7500 KČ + 23 % DPH

4

zanáška

F? E" E3 — ESE<CJIJC>C:

E3

m

<>

Celková roční cena v KČ
bez DPH

DPH 5%

21212.-

1060.6

CENA PLNĚNÍ V KČ

ZA OBDOBÍ

součeť
22273.-

BEZ
DPH
21212.-

:

:

ZPŮSOB ÚHRADY

1.1.1995 :

31.12.1995

fakturou

PLATBA PŘEDEM-OBDOBÍ

BONIFIKACE V %

VČETNĚ
DPH
22273.-

:

ročně

:

6 %

Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
a) označení faktury a její číslo
b) název a sídlo oprávněné osoby
C) předmět smlouvy
d) výši fakturované částky s rozpisem DPH
Původce
je
oprávněn
fakturu
vrátit
do
doby
její splatnosti
v případě, že
nebude obsahovat náležitosti
uvedené v předchozím
odstavci.
Tato částka
je splatná pro
rok 1995 na
základě zaslané faktury
nebo složenky
se čtrnáctidenní splatností.
Cena plnění je dohodnuta pro rok 1995. Cena plnění pro další léta
bude
upravena
pouze
o
prokazatelný
nárůst
přímých
nákladů
oprávněné
osoby
(pohonné
hmoty,
mazadla,
poplatek za uložení
a likvidaci
PDO
apod.)
a
o
valorizační
koeficient vyhlášený
statistickým úřadem.
VII .

Smluvní pokuta

I)
PřĹ pozdním
splacení faktury
bude původci
účtována smluvní
pokuta ve výši 0.05 % z celkové částky za každý den prodlení.
2)
Nezajistí—li oprávněná
osoba
odvoz
PDO v
termínu uvedeném
v této
smlouvě,
sdělí
původce
náhradní
termín.
Nezajistí-li
oprávněná
osoba
odvoz
ani
v
náhradním
termínu,
je
povinna
zaplatit původci smluvní
pokutu ve výši 0.05 %
z celkové částky
za
každý den
prodlení. Kromě
toho je
uhradit
původci
náklady
spojené
s
provedenýrn jinou firmou.

5

oprávněná osoba
povinna
náhradním
odvozem
PDO

t' '
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Dodatek
Číslo smlouvy' 1 1000725

Číslo dodatku: 9

Specifikační číslo: 1 O

l

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775, IČ 49356089, DIČ CZ49356089,
provozovna Praha, Ke Kablu 289/7, 100 37 Praha 10, Č.úČtu 1092003835/5500,
zastoupená prokuristou Ing. Jiřím Čenským a ředitelem provozovny Praha Ing. Martinem
Myslivečkem, jako právnická osoba oprávněná k podnikání v oblasti nakládání s odpady,
dále jen oprávněná osoba
Původce: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zástupce
pan l paní: Ing. Michaela Miarková
PSČ: 10100

Ulice: Vršovická 65

Město: Praha 10

DIČ:

IČ/RČ: 00164801
Banka: Česká národní banka

Číslo účtu: 7628-00!

Číslo banky: 0710

Zasilatelská adresa: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Vršovická 65, 10100 Praha 10
IČ/RČ: 00164801

DIČ:

Banka: Česká národní banka

Číslo banky: 0710

Místo u rčení: adresa

Plátce DPH:

Kontakty:

Číslo účtu: 7628-001

Za oprávněnou osobu: dispečink 296 339 909, 296 339 912 obchodní odd.: 296 339 917"919

Za původce:

Telefon:

uzavírají tento dodatek.
Předmětem dodatku je úprava ceny služeb od 1.1.2011.
Místa odvozů:
Adresa místa odvozu:

Pořadové číslo:

Obvod: 10

1

Datum přistavení nádob:

Ulice: Vršovická

Cp: 1442

Zamykání nádoby: F
Znak:

Stanoviště nádob: před objektem

Zástupce:

Nápis:

Telefon zástupce:

ČO: 65

Poznámka:
Typ nádoby

Počet nádob

Odvozy týdně

Zanáška metry

Zanáška schody

1100 l Plast

l

5

O

O

do 15 m

Období

Katalog. číslo

Den odvozu

Cena zanášky

Další služby

200301

po, út, st, Ct, pá

0,00 kč

Pásmo zanášky Počet otevíraných dveří

0,00 kč

O
Základní cena
51 520,00 kč
'. m~
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Dodatek
Adresa místa odvozu:

Pořadové číslo:

Obvod: 10

2

Datum přistavení nádob:

Ulice: Vršovická

Cp: 1442

Zamykání nádoby: 1_
Znak:

Stanoviště nádob: dvůr objektu

Zástupce:

Nápis:

Telefon zástupce:

ČO: 65

Poznámka:
Typ nádoby

Počet nádob

Odvozy týdně

Zanáška metry

Zanáška schody

Pásmo zanášky Počet otevíraných dveří

1100 l Plast

l

2

O

O

do 15 m

Období

Katalog. číslo

Den odvozu

Cena zanášky

Další služby

200301

út, Ct

0,00 kč

Platba čtvrtletně předem

Základní cena

0,00 kč

Cena bez DPH:
Celková roční cena

O

20 759,00 kč

Cena s DPH:

72 279,00 Kč

86 734,80 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

18 069,75 Kč

21 683,70 Kč

Text:

Způsob platby: faktura

výpovědní lhůta: l měsíc

Platba za období: čtvrtletně předem

Smlouva se uzavírá na dobu: neurčitou

Počet příloh:

Datum ukončení:

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek je vyhotoven ve 2

stejnopisech, které mají platnost originálů a smluvní strany si je rozdělí rovným dílem.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem:
Datum podpisu:

15.11.2010

Datum účinnosti:

Za původce

Za oprávněnou osobu

Strana 2 z 2

1.1.2011

jTUUi . "||j!!|!!!gg,||'
Číslo smlouvy' 11000725

,:'Jm,,

Číslo dodatku: 8

Specifikační číslo: 1 O

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Rumunská l, 120 00 Praha 2,
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775, IČO 49356089, DIČ CZ49356089,
provozovna Praha, Pražská 1321/38, 102 00 Praha 15, č.účtu 1092003835/5500,
zastoupená prokuristy Janem Marešem a Ing. Jiřím Čenským,
jako právnická osoba oprávněná k podnikání v oblasti nakládání s odpady,
dále jen oprávněná osoba
,,,,
,,, , ,
Původce: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zástupce
pan l paní: Jaroslava Jarešová
PSČ: 10100

Ulice: Vršovická 65

Město: Praha 10

DIČ:

IČO/RČ: 00164801
Banka: Česká národní banka

Číslo banky: 0710

Číslo účtu: 7628-001

Zasilatelská adresa: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Vršovická 65, 10100 Praha 10
IČO/RČ: 00164801

DIČ:
Číslo banky: 0710

Banka: Česká národní banka
Místo určení: adresa

Plátce DPH:

Kontakty:

Číslo účtu: 7628-001

Za oprávněnou osobu: dispečink 296 339 909, 296 339 912 obchodní odd.: 296 339 917"919

Za původce:

Telefon:
uzavírají tento dodatek.

Předmětem dodatku je úprava ceny služeb.
Místa odvozů:
Adresa místa odvozu:

Pořadové číslo:

Obvod: 10

1

Datum přistavení nádob:

Ulice: Vršovická

Cp: 1442

Zamykání nádoby: El
Znak:

Stanoviště nádob: před objektem

Zástupce:

Nápis:

Telefon zástupce:

ČO: 65

Poznámka:
Typ nádoby

Počet nádob

Odvozy týdně

Zanáška metry

Zanáška schody

1100 l Plast

1

5

O

O

do 15 m

Období

Katalog. číslo

Den odvozu

Cena zanášky

Další sluŽby

200301

po, út, st, Ct, pá

0,00 kč
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Pásmo zanášky Počet otevíraných dveří

0,00 kč

O
Základní cena
49 922,00 kč

7 Ž

A

b

'

Q

,

Dodatek

4

Adresa místa odvozu:

Pořadové číslo:

Obvod: 10

2

Datum přistavení nádob:

Ulice: Vršovická

Cp: 1442

Zamykání nádoby:
Znak:

Stanoviště nádob: dvůr objektu

Zástupce:

Nápis:

Telefon zástupce:

ČO: 65

Poznámka:
Typ nádoby

Počet nádob

Odvozy týdně

Zanáška metry

Zanáška schody

1100 l Plast

l

2

O

O

do 15 m

Období

Katalog. číslo

Cena zanášky

DalŠí sluŽby

Den odvozu

200301

út, Ct
ti r rr t ľ ¶ l

Pásmo zanášky Počet otevíraných dveří

0,00 kč

Platba čtvrtletně předem

Základní cena

0,00 kč

Cena bez DPH:
Celková roční cena

O

20 115,00 kč
Cena s DPH:

70 037,00 Kč

83 344,03 KČ

0,00 Kč

0,00 Kč

17 509,20 KČ

20 836,01 KČ

Text:

Způsob platby: faktura

výpovědní lhůta: l měsíc

Platba za období: čtvrtletně předem

Smlouva se uzavírá na dobu: neurčitou

Počet příloh:

Datum ukončení:

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek je vyhotoven ve 2

stejnopisech, které mají platnost originálů a smluvní strany si je rozdělí rovným dílem.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem:

Datum podpisu:

Za/tlůvodce

i l"

3.12.2007

r

Datum účinnosti:

-

Za oprávněnou osobu

l "" """""" ""

Strana 2 z 2

1.1.2008
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Dodatek

Číslo smlouvy' 11000725

Číslo dodatku: 7

Specifikační číslo: l O

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Rumunská 1, 120 00 Praha 2,
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775, IČO 49356089, DIČ CZ49356089,

Ĺ

provozovna Praha, Pražská 1321/38, 102 00 Praha 15, Č.účtu 1092003835/5500,
zastoupená prokuristy Janem Marešem a Ing. Jiřím Čenským,
jako právnická osoba oprávněná k podnikání v oblasti nakládání s odpady,
dále jen oprávněná osoba
Původce: MINISTERSTVO
Zástupce
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
pan l paní: Jaroslava Jarešová
PSČ: 10100

Ulice: Vršovická 65

Město: Praha 10

DIČ,

IČO/RČ: 00164801

Číslo banky: 0710

Banka: Česká národní banka

Číslo účtu: 7628-001

Zasilatelská adresa: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR, Vršovická 65, 10100 Praha 10
IČO/RČ: 00]6480]

DIČ:
Číslo banky: 0710

Banka: Česká národní banka
Místo určení: adresa

Plátce DPH:

Kontakty:

Číslo účtu: 7628-001

Za oprávněnou osobu: dispečink 296 339 909, 296 339 912 obchodní odd.: 296 339 917+919

Za původce:

Telefon:
uzavírají tento dodatek.

Předmětem dodatku je úprava ceny služeb.
Místa odvozů:
Adresa místa odvozu:

Pořadové číslo:

Obvod: 10

l

Datum přistavení nádob:

Ulice: Vršovická

Cp: 1442

Zamykání nádoby: EI
Znak:

Stanoviště nádob: dvůr objektu

Zástupce:

Nápis:

Telefon zástupce:

ČO: 65

Poznámka: otevíráme vjezdová vrata
Typ nádoby

Počet nádob

Odvozy týdně

Zanáška metry

Zanáška schody

l 100 j Plast

l

5

O

O

dol5 m

Období

Katalog. číslo

Den odvozu

Cena zanášky

Další služby

200301

po, út, st, Ct, pá

0,00 kč
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Pásmo zanášky Počet otevíraných dveří

l 820,00 kč

l
Základní cena
46 613,00 kč

Dodatek
Adresa místa odvozu:

Pořadové číslo:

Obvod: 10

2

Datum přistavení nádob:

Ulice: Vršovická

Cp: 1442

Zamykání nádoby: N
Znak:

Stanoviště nádob: dvůr objektu

Zástupce:

Nápis:

Telefon zástupce:

ČO: 65

Poznámka:
Typ nádoby

Počet nádob

Odvozy týdně

Zanáška metry

Zanáška schody

Pásmo zanášky Počet otevíraných dveří

l 100 ] Plast

l

2

O

O

do 15 m

Období

Katalog. číslo

Den odvozu

Cena zanášky

Další služby

200301

út, Ct

0,00 kč

Platba Čtvrtletně předem

Základní cena

0,00 kč

Cena bez DPH:
Celková roční cena

O

18 781,00 kč

Cena s DPH:

67 214,00 KČ

79 984,66 KČ

0,00 Kč

0,00 Kč

16 803,50 KČ

19 996,16 Kč

0,00 Kč
Text:

Způsob platby: faktura

Výpovědní lhůta: l měsíc

Platba za období: čtvrtletně předem

Smlouva se uzavírá na dobu: neurčitou

Počet příloh:

Datum ukončení:

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek je vyhotoven ve 2

stejnopisech, které mají platnost originálů a smluvní strany si je rozdělí rovným dílem.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem:
Datum podpisu:

15.12.2006

Datum účinnosti:

Za půj'odce

Za oprávněnou osobu

Strana 2 z 2

1.1.2007

Dodatek
Číslo smlouvy' 11000725

Číslo dodatku: 6

Specifikační číslo: l O

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Rumunská 1, 120 00 Praha 2,
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775, IČO 49356089, DIČ CZ49356089,
provozovna Praha, Pražská 1321/38, 102 00 Praha 15, Č.účtu 50205-071/0100,
zastoupená prokuristy Janem Marešem a Ing. Jiřím Čenským,
jako právnická osoba oprávněná k podnikání v oblasti nakládání s odpady,
dále jen oprávněná osoba

Původce: MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Zástupce pan l paní: Jaroslava Jarešová
PSČ: 10100

Ulice: Vršovická 65
IČO/RČ: 00164801

Město: Praha 10

DIČ:

Banka: Česká národní banka

Číslo banky: 0710

Číslo účtu: 7628-001

Fakturační adresa: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR, Vršovická 65, 10100 Praha 10
IČO/RČ: 00164801

DIČ:

Banka: Česká národní banka

Číslo banky: 0710

Místo určeni: adresa

Plátce DPH:

Kontakty:

Číslo účtu: 7628-001

Za oprávněnou osobu:

Za původce:

Telefon:
uzavírají tento dodatek.

Předmětem dodatku je úprava ceny služeb.

Místa odvozů:
Adresa místa odvozu:

Pořadové číslo:

Obvod: 10

l

Datum přistavení nádob:

Ulice: Vršovická

Cp: 1442

Zamykání nádoby:
Znak:

Stanoviště nádob: dvůr objektu

Zástupce:

Nápis:

Telefon zástupce:

ČO: 65

Poznámka: otevíráme vjezdová vrata
Typ nádoby

Počet nádob

Odvozy týdně

Zanáška metry

Zanáška schody

l JOO l Plast

l

5

O

O

do 15 m

Cena zanášky

Další služby

Období

Den odvozu
po, út, st, Ct, pá

0,00 kč

Pásmo zanášky Počet otevíraných dveří

l 300,00 kč

l
Základní cena
43 160,00 kč

DIE

')¶-ň

Dodatek
u

Adresa místa odvozu:

Pořadové číslo:

Obvod: 10

2

Datum přistavení nádob:

Ulice: Vršovická

Cp: 1442

Zamykání nádoby:
Znak:

Stanoviště nádob: dvůr objektu

Zástupce:

Nápis:

Telefon zástupce:

C)

ČO: 65

Poznámka:
Typ nádoby

Počet nádob

Odvozy týdně

Zanáška metry

Zanáška schody

Pásmo zanášky

1 100 ] Plast

l

2

O

O

do 15 m

Cena zanášky

Další služby

Období

Den odvozu

i
i

út, Ct

0,00 kč

Počet otevíraných dveří
O
Základní cena

0,00 kč

Cena bez DPH:
Celková roční cena

Platba čtvrtletně předem

17 390,00 kč
Cena s DPH:

61 850,00 KČ

73 601,50 KČ

0,00 Kč

0,00 Kč

15 462,50 KČ

18 400,38 KČ

Text:

Způsob platby: faktura

výpovědní lhůta: l měsíc

Platba za období: čtvrtletně předem

Smlouva se uzavírá na dobu: neurčitou

Počet příloh:

Datum ukončení:

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek je vyhotoven ve 2

stejnopisech, které mají platnost originálů a smluvní strany si je rozdělí rovným díle

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem:
Datum podpisu:

l Za Hgvodce

20.12.2005

Datum účinnosti:

Za oprávněnou osobu

1.1.2006

D/F ,!'iu ,:' b' SOl' i'GFF?

t "' ' -

Dodatek

Číslo smlouvy' 11000725

Číslo dodatku: 5

Specifikační číslo: l O

AVE CZ ;dpadové hospodářství s.r.o., se sídlení Runiunská 1, 120 00 Praha 2,
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775, IČO 49356089, DIČ CZ49356089,
provozovna Praha, Pražská 1321/38, 102 00 Praha 15, Č.úČtu 50205-071/0100,
zastoupená prokuristy Janem Marešení a Ing. Jiřím Čenským,
jako právnická osoba oprávněná k podnikání v oblasti naldádání s odpady,
dále jen oprávněná osoba

Původce: MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Zástupce pan l paní: Jaroslava Jarešová
PSČ: 10100

Ulice: Vršovická 65
IČO/RČ: 00164801

Město: Praha 10

DIČ:

Číslo účtu: 7628-001

Číslo banky: 0710

Banka: Česká národní banka

Fakturační adresa: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR, Vršovická 65, 10100 Praha 10
IČO/RČ: 00164801

DIČ:

Místo určení: adresa

Plátce DPH:

Kontakty:

Číslo účtu: 7628-001

Číslo banky: 0710

Banka: Česká národní banka

Za oprávněnou osobu:

Za původce:

Telefon:

uzavírají tento dodatek.

Předmětem dodatku je úprava ceny služeb v návaznosti na zákon Č.185 l 2001 Sb.
Místa odvozů:
Adresa místa odvozu:

Pořadové číslo:

Obvod: 10

l

Datum přistavení nádob:

Ulice: Vršovická

Cp: 1442

Zamykání nádoby:
Znak:

Stanoviště nádob: dvůr objektu

Zástupce:

Nápis:

Telefon zástupce:

ČO: 65

Poználn lea: otevíráme vjezdová vrata
Typ nádoby

Počet nádob

Odvozy týdně

Zanáška metry

Zanáška schody

Pásmo zanášky

l 100 l Plast

l

5

O

O

do 15 m

Cena zanášky

Další služby

Období

Den odvozu
po, út, st, Ct, pá

0,00 kč

l 300,00 kč

Počet otevíraných dveří
l
Základní cena
41 700,00 kč

l í/F" t -"" '.: "' ',""SO,' ?GFF?:
,' , ,' . ; i'.j' .: '. "
F ..· .
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.h

'.'.

Dodatek

- '

"--" ,'

Adresa místa odvozu:

Pořadové číslo:

Obvod: 10

2

Datum přistavení nádob:

Ulice: Vršovická

Cp: 1442

Zamykání nádoby' ř7
Znak:

Stanoviště nádob: dvůr objektu

Zástupce:

Nápis:

Telefon zástupce:

ČO: 65

Poznámka:
Typ nádoby

Počet nádob

Odvozy týdně

Zanáška metry

Zanáška schody

Pásmo zanášky

l 100 l Plast

l

2

O

O

do 15 m

Cena zanášky

Další služby

Období

Den odvozu
út, Ct

0,00 kč

Počet otevíraných dveří
O
Základní cena

0,00 kč

Cena bez DPH:
Celková roční cena

Platba čtvrtletně předem

16 800,00 kč
Cena s DPH:

59 800,00 KČ

71 162,00 KČ

0,00 Kč

0,00 Kč

14 950,00 KČ

17 790,50 KČ

Text:

Způsob platby: faktura

výpovědní lhůta: l měsíc

Platba za období: čtvl1]etně předem

Smlouva se uzavírá na dobu: neurčitou

Počet příloh:

Datum ukončení:

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek je vyhotoven ve 2

stejnopisech, které mají platnost originálů a smluvní strany si je rozdělí rovnýln díle

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem:

Datum podpisu:

.

Za původce

10.12.2004

Datum účinnosti:

].1.2005

Za oprávněnou osobjL,

Dodatek
Čísb smlouvy' 11 1000725

Čído dodatku: 4

Specifikační číško: 10

RYVE Unnvelt CZ s. r. o., provozovna Praha, zastoupená prokuristou Janem Marešem,
se sídlem Pražská 1321/38, 102 00 PRAHA 15, IČO 49356089, Č. úČtu 50205-071/0100,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddá C, vložka 19775,
jako právnická osoba oprávněná k podnikání v oblasti nakládání s odpady,
dále jen oprávněná osoba, a
l I

l

Původce: MINISTERSTVO

S

Zástupce
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
pan l paní: Jaroslava Jarešová

j
i

PSČ: 10100

Ulice: Vršovická 65

Město: Praha 10

D]Č:

EČO/RČ: 00164801

Číslo úČtu: 7628-001

Číslo banky: 0710

Banka: Česká národní banka

Fakturační adresa: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR, Vršovická 65, 10100 Praha 10
úČO/RČ: 00164801

!

DIČ:
l

Číslo účtu: 7628-001

Číslo banky: 0710

Banka: Česká národllí banka

I

Místo určení: adresa

Plátce DPH:

i

Kontakty:

Za oprávněnou osobu: dispečink 296 339 909, 296 339 912 obchodiú odd.: 296 339 917+919

Za původce:

Telefon:
uzavírají tento dodatek

Předmětem dodatku je změna sazby DPH z 5% na 19% dle zák Č. 235/2004 Sb.; dodatek
zároveň postihuje změm Čís2a smlouvy.
Místa odvozů:

Adresa místa odvozu:

Pořadové číslo:

Obvod: 10

l

Datum přistavení nádob:

Ulice: Vršovická

Cp: 1442

Zamykání nádoby: EI
Znak:

Stanoviště nádob: dvůr objektu

Zástupce:

Nápis:

Telefon zástupce:

ČO: 65

Poznámka: otevíráine vjezdová vrata
Typ nádoby

PoČet nádob

Odvozy týdně Zanáška metry

l ] 00 l Plast

l

Období

Katalog. číslo

Den Mvozu

200301

po, út, st, Ct, pá

5

Zanáška schody

O

Pásmo zanášky Počet otevíraných dveří

O

do 15 m

Cena zanášky

Další služby

0,00 kč
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1 300,00 kč

l
Základní cena
39 200,00 kč

Dodatek
Adresa místa odvozu:

Pořadové Číslo:

Obvod: 10

2

Datum přistavení nádob:

Ulice: Vršovická

Cp: 1442

Zamykání nádoby: N
Znak:

Stanoviště nádob: dvůr objektu

Zástupce:

Nápis:

Telefon zástupce:

ČO: 65

Poznámka:
Typ nádoby

PoČet nádob

Odvozy týdně

Zanáška metry

Zanáška schody

Pásmo zanášky Počet otevíraných dveří

ľ 100 l Plast

i

2

O

O

do 15 m

Období

Katalog. číslo

Den odvozu

Cena zanášky

Další sluŽby

200301

út, Ct

0,00 kč

Platba Čtvrtletně předem

Základní cena

0,00 kč

Cena bez DPH:
Celková roČní cena

O

15 800,00 kč
Cena s DPH:

56 300,00 KČ

66 997,00 KČ

0,00 Kč

0,00 Kč

14 075,00 KČ

16 749,25 KČ

0,00 Kč
Text:

Způsob platby: faktura

výpovědní lhůta: l měsíc

Platba za období: čtvrtletně předem

Smlouva se uzavírá na dobu: neurčitou

PoČet příloh:

Datum ukonČení:

Ostatní í!jednání smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek je vyhotoven ve 2

stejnopiseeh, které mají platnost originálů a smluvní strany si je rozdělí rovným dílem.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a úČinnosti dnem:
Datum podpisu:

1.5.2004

Datum účinnosti:

ZiPůVdce

Za oprávněnou osob_u
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1.5.2004
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EK()LA)G1E, s,r,cm ľrúská 38. lOZ Of) Praha [q

Číslo smlouvy: 725

Dodatek

Číslo dodatku: 3

Specifikační číslo: 1 O

RPS EKOLOGIE s. r. o. se sídlem Pražská 38 l 1321, 102 00 PRAHA 10 Hostivař
DIČ: 010-60470607, Č. účtu: 50205-071/0100, spis. zn.: C.25849, vedená u rejstřík soudu v Praze,
zastoupená jednatelem spoleČnosti panem ,Janem Marešem,
jako právnická osoba oprávněná k podnikání v oblasti nakládání s odpady,
dále jen oprávněná osoba, a
Původce: MINISTERSTVO
Zástupce
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
pan l paní: Jaroslava Jarešová
PSČ: 10100

Ulice: Vršovická 65
IČOLRČ: 00164801

Město: Praha 10

DIČ,
Číslo banky: 0710

Banka: Česká národní banka

Číslo účtu: 7628-001

Fakturační adresa: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČEĽ Vršovická 65, 10100 Praha 10
IČOLRČ: 00164801

DIČ:

-

Banka: Česká národní banka
Místo určení: adresa

Plátce DPH:
Kontakty:

Číslo účtu: 7628-001

Číslo banky: 0710

Za oprávněnou osobu: dispečink 296 339 909, 296 339 912 obchodní odd.: 296 339 917"919

Za původce:

Telefon:

' '

uzavírají tento dodatek
Předmětem dodatku je úprava ceny sluŽeb v návaznosti na zákon Č.185 l 2001 Sb.
Místa odvozů:

Adresa místa odvozu:

Pořadové číslo:

Obvod: 10

l

Datum přistavení nádob:

Ulice: Vršovická

Cp: 1442

Zamykání nádoby: CI
Znak:

Stanoviště nádob: dvůr objektu

Zástupce:

Nápis:

Telefon zástupce:

ČO: 65

Poznámka: otevíráme vjezdová vrata
Typ nádoby Počet nádob
1100 l Plast

l

Období

Katalog. číslo

Odvozy týdně Zanáška metry
5

Zanáška schody

O
Den odvozu

Pásmo zanášky Počet otevíraných dveří

O

do 15 m

Cena zanášky

Další sluŽby

po, út, st, Ct, pá

0,00 kč
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l 300,00 kč

l
Základní cena
39 200,00 kč
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Dodatek

:

EKO1A)GIE, $,r.om ľmŽstá 3& 102 OD Praha tO

Adresa místa odvozu:

Pořadové číslo:

Obvod: 10

2

Datum přistavení nádob:

Ulice: Vršovická

Cp: 1442

Zamykání nádoby: E
Znak:

Stanoviště nádob: dvůr objektu

Zástupce:

Nápis:

Telefon zástupce:

ČO: 65

Poznámka:
Typ nádoby

PoČet nádob

1100 l Plast

l

Období

Katalog. číslo

Odvozy týdně Zanáška metry
2

Zanáška schody

O
Den odvozu

Pásmo zanáŠky Počet otevíraných dveří

O

do 15 m

Cena zanášky

Další služby

út, Ct

0,00 kč

O
Základní cena

0,00 kč

Cena bez DPH:
Celková roČní cena

Platba čtvrtletně předem

15 800,00 kč
Cena s DPH:

56 300,00 KČ

59 115,00 KČ

14 075,00 Kč

14 778,75 Kč

14 075,00 KČ

14 778,75 KČ

Text:
Způsob platby: faktura

výpovědní lhůta: l měsíc

Platba za období: čtvrtletně předem

Smlouva se uzavírá na dobu: neurčitou

Počet příloh:

Datum ukončení:

Ostatní ujednání smlouvy zůstávájí v platnosti.
Dodatek je vyhotoven ve 2

stejnopisech, které mají platnost originálů a smluvní strany si je rozdělí rovným dílem.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem:

Datum podpisu:

14.12.2001

Za původce

Datum účinnosti:

j?

Za oprávněnou osobu

l
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Dodatek

y

K',KOLOGIE, s.r.o., Pražskí 38. 102 00 Prah:í 10

Číslo smlouvy' 725

Číslo dodatku: 2

Specifikační číslo: 10

RPS EKOLOGIE s. r. o. se sídlem Pražská 38 l 1321, 102 00 PRAHA 10 Hostivař
DIČ: 010-60470607, Č. účtu: 50205-071/0100, spis. zn.: C.25849, vedená u rejstřík. soudu v Praze,
zastoupená jednatelem spoleČnosti panem Janem Marešem,
jako právnická osoba oprávněná k podnikání v oblasti nakládání s odpady,
dále jen oprávněná osoba, a
Původce: MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Zástupce pan l paní: Jaroslava Jarešová
PSČ: 10100

Ulice: Vršovická 65

Město: Praha 10

DIČ:

IČO/RČ: 00164801

Číslo úČtu: 7628-001

Číslo banky: 0710

Banka: Česká národní banka

Fakturační adresa: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR, Vršovická 65, 10100 Praha 10
IČO/RČ: 00164801

DIČ:

-

Místo určení: adresa

Plátce DPH:

Kontakty:

Číslo úČtu: 7628-001

Číslo banky: 0710

Banka: Česká národní banka

Za oprávněnou osobu:

Za původce:

Telefon:
=======

uzavírají tento dodatek.

Předmětem dodatku je rozšíření odvozu o l x 1100 2 x týdně.
Místa odvozů:
Adresa místa odvozu:

Pořadové číslo:

Obvod: 10

l

Datum přistavení nádob:

Ulice: Vršovická

Cp: 1442

Zamykání nádoby: Cl
Znak:

Stanoviště nádob: dvůr objektu

Zástupce:

Nápis:

Telefon zástupce:

ČO: 65

Poznámka: otevíráme vjezdová vrata
Typ nádoby Počet nádob
1100 l Plast
Období

l

Odvozy týdně Zanáška metry
5

Zanáška schody

O
Den odvozu

Pásmo zanášky Počet otevíraných dveří

O

do 15 m

Cena zanášky

Další služby

po, út, st, Ct, pá

0,00 kč

Strana l z 2

780,00 kč

i
Základní cena
34 450,00 kč
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Dodatek

C.

{4:KOLOG!E, s.r.o., PraŽská 38. 102 OD Praha JO

Adresa místa odvozu:

Pořadové číslo:

Obvod: 10

2

Datum přistavení nádob:

Ulice: Vršovická

Cp: 1442

Zamykání nádoby: D
Znak:

Stanoviště nádob: dvůr objektu

Zástupce:

Nápis:

Telefon zástupce:

ČO: 65

Poznámka:
Typ nádoby

Počet nádob

1100 l Plast

l

Odvozy týdně Zanáška metíy
2

Období

Zanáška schody

O
Den odvozu

Pásmo zanáŠky Počet otevíraných dveří

O

do 15 m

Cena zanášky

Další služby

út, Ct

0,00 kč

O
Základní cena

0,00 kč

Cena bez DPH:

13 900,00 kč
Cena s DPH:

Celková roční cena

49 130,00 KČ

51 586,50 KČ

Platba za 2. čtvrtletí 2001

lll24,17Kč

11 680,38 KČ

Platba Čtvrtletně předem

12 282,50 KČ

12 896,63 KČ

0,00 Kč

Text:
Způsob platby: faktura

výpovědní lhůta: 1 měsíc

Platba za období: čtvrtletně předem

Smlouva se uzavírá na dobu: neurčitou

Počet příloh:

Datum ukončení:

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek je vyhotoven ve 2

stejnopisech, které mají platnost originálů a smluvní strany si je rozdělí rovným dílem.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a úČinnosti dnem:
Datum podpisu:

30.4.2001

Datum účinnosti:

Za původce

Za oprávněnou osobu

'f
ý
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1.5.2001
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Dodatek

F:K()L(')(;[E, s.r,o,, PráŽski 38. IQ2 (ii) Praha 10

Číslo smlouvy' 725

Číslo dodatku: 1

Specifikační číslo: l O

RPS EKOLOGIE s. r. o. se sídlem Pražská 38 l 1321, 102 00 PRAHA 10 Hostivař
DIČ: 010 - 604 70 607, číslo úČtu: 50 205 - 071 l 0100,
zastoupená jednatelem společnosti panem Janem Marešem,
jako právnická osoba oprávněná k podnikání v oblasti nakládání s odpady,
dále jen oprávněná osoba a

Původce: Ministerstvo
životního prostředí ČR
Zástupce pan l paní: Jaroslava Jarešová
PSČ: 10000

Ulice: Vršovická 65
IČO/RČ: 164801

DIČ:

Město: Praha 10

-

Banka: Česká národní batika

Číslo banky: 0710

Číslo účtu: 7628-001

FakturaČní adresa: Ministerstvo, životního prostředí ČR, Vršovická 65, 10000 Praha 10
IČO/RČ: 164801

DIČ:

-

Banka: Česká národní banka

Číslo banky: 0710

Plátce DPH:

Kontakty:

Číslo úČtu: 7628-001

Místo určení: adresa

Za oprávněnou osobu:
Za původce:

Telefon:

uzavírájí tento dodatek.

Předmětem dodatku je zvýšení Četnosti odvozu na 5 x týdně.
Místa odvozů:
Adresa niísta odvozu:

Pořadové číslo:

Obvod: Praha 10

l

Datuni přistavení nádob:

Ulice: Vršovická

Cp:

Zamykání nádoby: : .'
Znak:

ČO: 65

Stanoviště nádob: dvůr objektu

Zástupce:

Nápis:

Telefon zástupce:

J'oznáinka: otevíráme vjezdová vrata
Typ nádoby

Počet nádob

Odvozy týdně

Zanáška metry

Zanáška schody

l 100 l Plast

l

5

O

O

do 10 m

Cena zanášky

DalŠí služby

Období

Den odvozu
po, ú'i", st, Ct, pá

0,00 kč

Strana 1 z 2

Pásmo zanášky Počet otevíraných dveří

780,00 kč

l
Záldadní cena
34 450,00 kč
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Dodatek

EK()LO(';[E, s.t.q., Pra'hki 38, IQ2 (1() Praha ,l O

Cena bez DPH:
Celková roČní cena

Cena s DPH:

35 230,00 KČ

36 991,50 KČ

Platba Čtvrtletně předem

8 807,50 KČ

9 247,88 KČ

Doplatek za l. čtvrtletí 1998

3 280,60 KČ

3 444,63 KČ

Text:

Způsob platby: faktura

výpovědní lhůta: l měsíc

Platba za období: čtvrtletně předem

Smlouva se uzavírá na dobu: neurčitou

Počet příloh:

Datum ukončení:

Ostatní ujednání smlouvy zůstávájí v platnosti.
Dodatek je vyhotoven ve 2

stejnopisech, které mají platnost originálů a smluvní strany si je rozdělí rovným dílem.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem:
Datum podpisu:

9.2.1998

Datum účinnosti:

Za původce

"

Za oprávněnou osobu
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