Dodatek Č.1
ke smlouvě o dílo pro Město velký Šenov ze
dne 31.12.2010
Smluvní strany:
1. Město velký Šenov
zastoupeno starostou města Vladimírem Vykoukalem
sídlo : Mírové náměstí č.p. 342, 407 78 velký Šenov
lČ:
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú.
tel.:
jako objednatel služeb (dále jen ,,objednatel")
a
2. AVE CZ odpadové hospodářství s r.o.
zastoupena jednateli
sídlo : Pražská 1321/38a, 10200 Praha 10
lČ : 49356089
DIČ:
Bankovní spojeni:
Raiffeisen Bank, č.ú.
jako poskytovatel služeb (dále jen "zhotovitel")
uzavřely dneŠního dne tento:

Dodatek č. I
I.
Článek 7.1 smlouvy se mění takto:
Vyúčtování ceny za jím poskytnuté služby v předcházejícím kalendářním měsíci bude
zhotovitel provádět měsíčně. Faktura bude vystavena vždy do 14 dnů následujícího měsíce a
to na základě objednatelem odsouhlaseného výkazu množství zlikvidovaného komunálního
odpadu podloženého vážními lístky (viz. ČI. 4.5. této smlouvy), vyjma odpadu uvedeného
v článku 2.1.b, který bude vyúčtován po ukončení kalendářního Čtvrtletí.
Tento dodatek nabývá platnosti dne: 1. 11. 2011

V

Ve Velkém

zaobjednatek

za Zhotovitele
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Smluvní strany:
Město velký Šenov
Zastoupení : starosta Vladimir Vykoukal
Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov
IČ : 002 61 734

DIČ :

Bankovní spojení : Čs. spořitelna č.ú.
Telefon/fax :
Zastoupení pro věci technické :
E-mail

jako objednatel

a

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r.o.
Sídlo : Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
Zapsaná v OR Měst. soudu v Praze - oddíl C, vložka 19775
IČ : 493 56 089
Zastoupení :

DIČ :

jednatelé společnosti

Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
Provozovna : Poříční 1918, 470 01 Česká Lípa ( korespondenČní adresa)
Sídlo pracoviště : K
Kontaktní osoby pro věci smluvní :
Ředitel provozovny :
Poradce pro ekologii:

)

Zastoupení pro věci technické
dispečer :

)

fakturantka :
jako zhotovitel
uzavřely dnešního dne tento:

7
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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo na svoz a likvidaci
odpadů ve městě velký Šenov,
ze dne 31.12.2012
I.

Dosavadní příloha číslo 1 se nahrazuje novým dodatkem tohoto znění:
ČI. 6 cena se mění takto :

6.2. Jednotková cena za svoz l tuny odpadu :
a) uvedeného v ČI. 2.1. písmeno a) této smlouvy činí 2343 KČ bez DPH
b) uvedeného v ČI. 2.1. písmeno b) této smlouvy činí 4798 KČ bez DPH
C) uvedeného v ČI. 2.1. písmeno C) této smlouvy činí 14834 KČ bez DPH
d) uvedeného v ČI. 2.1. písmeno d) této smlouvy činí 2302 KČ bez DPH
II.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 01.01.2014.
Veškeré dodatečné změny a úpravy vyžadují písemnou formu.
Ve Velkém Šenově dne

za objednatele

V České Lípě dne 4.12.2013

za zhotoví

e

MG
Smluvní strany:
Město velký Šenov
Zastoupení : starosta Vladimír Vykoukal
Mirové náměstí 342, 407 78 velký Šenov
IČ : 002 61 734

DIČ :

Bankovní spojení : Čs. spořitelna č.ú.
Telefon/fax :
Zastoup¢ní pro věci technické :
E-mail
jako objednatel

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r.o.
Sídlo : Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
Zapsaná v OR Měst. soudu v Praze - oddíl C, vložka 19775
IČ : 493 56 089
Zastoupení :

DIČ :

jednatelé společnosti

Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
Provozovna :
Sídlo pracoviště :
Kontaktní osoby pro věci smluvní :
Ředitel provozovny :
Poradce pro ekologii:

)

Zastoupení pro věci technické
dispečer :

)

fakturantka :
jako zhotovitel
uzavřely dnešního dne tento:

P

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo na svoz a likvidaci
odpadů ve městě velký Šenov,
ze dne 31.12.2010
I.

Dosavadní příloha číslo 1 se nahrazuje novým dodatkem tohoto znění:
Harmonogram odvozu směsného komunálního odpadu se mění takto :
Svoz SKO ve městě velký Šenov bude prováděn každé úterý, četnost svozu jednotlivých tyli
sběrných nádob na směsný komunální odpad může být 1 x týdně, l x 14 dní, kombinovaný svoz
-

(1/10-30/4 1X14 dní + 1/5-30/9 l x týdně) nebo (1/10-30/4 l x týdně + 1/5-30/4 lxl4 dní)
Druh nádoby

Četnost svozu

60- BOl
60 -BOl
60 -80 l
ll01,1201
110 l, 1201
1101, 1201
240 l
240 l
240 l
660 l
660 l
660 l
] 1001
l 100 l
l 100 l
pytel s logem

] X7
kombinovaný
l X 14
l x7
kombinovaný
lx 14
1 X7
kombinovaný
l X 14
l X7
kombinovaný
l X 14
1 X7
kombinovaný
l X 14

Cena za výsyp bez DPH*
slouŽí pouze pro úČely města
firmy zapojené v systému obce
36,00 Kč
39,00 Kč
41,00 Kč
43,00 Kč
45,00 Kč
47,00 Kč
79,00 Kč
83,00 Kč
87,00 Kč
181,00 Kč
201,00 Kč
221,00 Kč
299,00 Kč
335,00 Kč
368,00 Kč
47,00 KČ

II.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 01.01.2014.
Veškeré dodatečné změny a úpravy vyžadují písemnou formu.

Ve Velkém Šenově dne ...

za objedna'el"

Smluvní strany:

Město velký Šenov
Zastoupení: starosta Vladimír Vykoukal
Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov
IČ: 002 61 734

DIČ:

Bankovní spojení : Čs. spořitelna č.ú.
Telefon/fax :
Zastoupeni pro věci technické:
E-mail

jako objednatel
a
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r.o.
Sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
Zapsaná v OR Měst. soudu v Praze - oddíl C, vložka 19775
IČ: 493 56 089

DIČ:

Zastoupení: jednatelé společnosti
Bankovní spojení: UniCredit Bank

.

Provozovna:
Sídlo pracoviště: Královská 173/5, 408 01 Rumburk
Kontaktní osoby pro věci smluvní:
Ředitel provozovny: M
Poradce pro ekologii:
Zastoupení pro věci technické:
Dispečer:

)

Fakturantk
jako zhotovitel

uzavřely dnešního dne tento:

Dodatek Č. 4

Dodatek Č. 4
ke smlouvě o dílo na svoz a likvidaci
odpadů ve městě velký Šenov,

ze dne 31. 12. 2010
I.
V souladu s ustanovením článku 11, odstavec 11.1 se smluvní strany dohodly, že se tímto dodatkem
mění článek 10 odstavec 10.1 a to následovně:

Doba trvání této smlouvy se prodlužuje do 3 l. 1. 2015.

II.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 01. l 1. 2014. Veškeré dodatečné změny a
úpravy vyžadují písemnou formu. Ostatní Články smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Velkém Š

,, ,bj,d

V České Lípě dne 15. 10. 2014

mm
Příloha č. 1

ke Smlouvě o dílo na svoz a likvidaci odpadu ve městě velký Šenov
ze dne 31. 12. 2010
Harmonogram odvozu směsného komunálního odpadu
Svoz Směsného komuná|ního odpadu ve městě velký Šenov bude prováděn každé úterý.
Četnost svozu jednotlivých typů sběrných nádob na směsný komunálni odpad může být:

1 x 7 dni
1 x 14 dni
kombinovaný
Cena za svoz a likvidaci odpadu ve městě velký Šenov*
Objem sběrné nádoby
60-80 l
" "
110-1201
240 I

""
"

Četnost svozu
1 x 14 dní
1 x týdně
1 x 14 dní
1 xtýdně

jednotková cena bez DPH
39,- Kč
34,50 kč
45,- KČ
41,- kč

1 x 14 dní
1 x týdně
1 x 14 dni
1 x týdně
1 x 14 dní
1 x týdně

83,- KČ
75,- kč
660 l
210,- KČ
172,- kč
1 1001
"
350,- KČ
285,- kč
Pytel SKO
45,- KČ
* cena za svoz jednotlivých typů sběrných nádob určena touto přňohou, slouží pouze pro
účely města, v případě živností a firem zapojených do systému města.

d,,

Vladimír Vykoukal
starosta

Město velký Šenov

AVE komunální služby s. r. o.

=
Příloha č. 2

ke Smlouvě o dílo na svoz a likvidaci odpadu ve městě velký Šenov
ze dne 31. 12. 2010
Harmonogram odvozu tříděného odpadu
1. pytlový systém
Sběr a svoz pytlů s tříděným odpadem bude prováděn každé sudé pondělí.

2. Nádobový systém
Sběr a svoz tříděného odpadu ze sběrných nádob se spodním výsypem bude
prováděn následovně:
Směsný papír
Směsný plast
Barevné sklo
Bílé sklo

liché týdny
sudé týdny
každý měsíc
každý měsíc

1
1
1
1

x
x
x
x

14 dní
14 dní
měsíc
měsíc

D,
...,

Vladimír Vykouka'
starosta

Město velký Šenov

AVE komunální služby s. r. o.

