Dodatek č. 1
ke smlouvě o svozu a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké
Přílepy
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, na základě
výsledků otevřeného zadávacího řízení vyhlášeného obcí v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.

I. Smluvní strany
OBJEDNATEL:
Obec Velké Přílepy
Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy
IČ: 00 24 18 06
bankovní účet: ČSOB Poštovní spořitelna, č.účtu. 111456924/0300
tel. 220 930 535, fax: 220 930 165
Osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech Smlouvy:
Věra Čermáková, starostka obce
tel.: +420 220 930 854, e-mail: starosta@velke-prilepy.cz
Osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech technických:
(dále jen Objednatel)
DODAVATEL:
FCC Regios, a.s.
IČ: 46356487
DIČ: CZ46356487
bankovní účet: ČSOB 17495193/0300
tel: 220930524, fax.: 220930523, e-mail: lucie.vundrlova@fcc-group.cz
Osoby oprávněné jednat za Dodavatele ve věcech Smlouvy: Ing. Lucie Vundrlová
Osoby oprávněné jednat za Dodavatele ve věcech technických: Václav Rejšek
(dále jen Dodavatel)

II. Úvodní ustanovení
a)

Smluvní strany uzavřely dne 20.1.2020 smlouvu nadepsanou jako „Smlouva o svozu a
odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy“, číslo smlouvy: 4/20 (dále
také jen „smlouva“).

b)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále také jen „dodatek č. 1“) na
základě vzájemného souhlasu obou smluvních stran ohledně změn a doplňků tak, jak je
sjednáno dále v tomto dodatku č. 1, a to především s ohledem na objektivní změny
v četnosti svozů jednotlivých nádob na směsný komunální odpad, které objednatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž sjednané změny nemění celkovou
povahu veřejné zakázky. Tento dodatek je uzavírán mj. v souladu s ustanovením § 222
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odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“).

III. Obsah a povaha změn
a)

V čl. V se upravuje odstavec písm. a), který nově zní:
Cena za plnění poskytované dodavatelem dle této smlouvy, vyjma ceny za plnění související se
směsným komunálním odpadem, je stanovena dle stanovených kalkulací dodavatele a skládá
se z dílčích cen za plnění s jednotlivými druhy odpadů a činnostmi uvedenými v Příloze 1 této
smlouvy (část 2 a 3). Cena za plnění týkající se směsného komunálního odpadu poskytované
dodavatelem dle této smlouvy je stanovena rovněž stanovena dle stanovených kalkulací
dodavatele, přičemž skutečná měsíční cena bude pokaždé stanovena na základě prokazatelně
poskytnutého plnění ze strany dodavatele odpovídající násobku počtu svozů (mytí) a počtu
sběrných nádob v daném měsíci a příslušné jednotkové ceny za svoz (mytí) sběrné nádoby,
odpovídající typu sběrné nádoby, dle podrobné kalkulace obsahující ocenění jednotlivých
dílčích služeb týkajících se směsného komunálního odpadu dle přílohy č. 1 této smlouvy (část
1).

b)

V čl. V se upravuje odstavec písm. d), který nově zní:
„Faktury na cenu plnění ohledně dílčích cen za plnění spojená s odpady budou vystavovány
měsíčně, po uskutečnění plnění v předchozím kalendářním měsíci, se lhůtou splatnosti 21 dní
od doručení Objednateli. Přílohou každé faktury musí vždy alespoň v kopii oboustranně
odsouhlasený zjišťovací protokol skutečně poskytnutých služeb týkajících se směsného
komunálního odpadu v příslušném kalendářním měsíci.“

c)

Příloha č. 1 smlouvy – Cenové kalkulace na provedení díla se nahrazuje novým zněním, tak
jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení
a)

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

b)

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje a podepisuje elektronicky, a to v jednom elektronickém
vyhotovení.

c)

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1, včetně přílohy č. 1, že rozumí jejich obsahu a
smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

d)

Tento dodatek č. 1 byl schválen zastupitelstvem obce Velké Přílepy, které se konalo dne
9.3.2020, usnesením č……..…..

Ve Velkých Přílepech dne
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dne:

…………..……………………………

………………………………………….

Obec Velké Přílepy
Věra Čermáková
starostka

FCC Regions, a.s.
Ing. Lucie Vundrlová
místopředsedkyně představenstva
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