Dodatek č. 3
ke smlouvě o nakládání s vytříděnými složkami komunálního odpadu,
uzavřené dne 22. 11. 2016
___________________________________________________
uzavřený mezi smluvními stranami:
Město Blovice
se sídlem Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
IČ: 00256455
DIČ: CZ00256455
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 9005-124361/0100
(dále jen „objednatel)
a
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČ: 49356089
DIČ: CZ49356089
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775
Zastoupená: na základě plné moci pracovníky obchodního oddělení.: Stanislav Hajšman –
poradce pro ekologii / průmyslové služby, Martin Bečvář - poradce pro ekologii / průmyslové
služby
(dále jen „zhotovitel“)
I.
Preambule
1.1. Účastníci uzavřeli dne 22. 11. 2016 smlouvu o nakládání s vytříděnými složkami
komunálního odpadu (dále jen „smlouva“)
1.2. Smlouva se mění tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.
II.
Předmět dodatku
2.1. Výše uvedení účastníci se dohodli na změně článku/smlouvy následovně:
2.1.1. Svoz a využití tříděných složek komunálního odpadu na základě platné smlouvy,
bude svážen ve složení a počtu, uvedeném v příloze č. 1 – specifikační list, tohoto
dodatku.
III.
Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2018.
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3.2. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každé má platnost originálu a
každá smluvní strana obdrží po jednom.
3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, shledaly jej shodným se svou
projevenou svobodnou a určitou vůlí a na důkaz toho jej smluvní strany podepisují.
3.4. Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Blovicích dne ………….

V Plzni dne 21. 9. 2018

……………………………….
Město Blovice

………………………………………..

Ing. Michal Hodek – místostarosta

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.:
Stanislav Hajšman, Martin Bečvář Poradce pro ekologii / průmyslové služby

Přílohy:
Příloha č. 1 – specifikační list
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Příloha č. 1 – specifikační list s platností od 1. 10. 2018

Typ nádoby

Četnost svozu / rok

Počet nádob

Papír 1100 l

1 x týdně
52 x rok

33 ks

Plast 1100 l

1 x týdně
52 x rok

43 ks

Sklo 1100 l

1 x měsíc
13 x rok

21 ks

Papír 240 l

1 x týdně
52 x rok

81 ks

Plast 240 l

1 x týdně
52 x rok

91 ks

Plast 120 l

1 x týdně
52 x rok

1 ks

Sklo 240 l

1 x měsíc
13 x rok

81 ks

Sklo 1500 l

1 x kvartál
4 x rok

6 ks
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