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Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ NA SVOZ A ZNEŠKODNĚNÍ BIOLOGICKY 
ROZLOŽITELNÉHO ODPADU 

Čl. I. 
Smluvní strany 

Objednatel: Základní urnčlecká škola Černošice, příspěvková organizace 
Stfední 403 
252 28 Černošice 

Adresa svozu: Střední 403, 252 28 Černošice IČO: 75008165 
Email : zus.cemosice@seznam.cz DIČ: CZ75008165 
Zhotovitel: RUMPOLD - P s. r. o, Úslavská 27,301 44 Plzeň -provozovna Kamenné Žehrovice 

Dispečink Černošice - Dr.Janského 954,252 28 Černošice 
Zastoupený: Alešem Trčkou - ředitelem provozovny 
Bank. spojení: Raiffeisenbank,a.s. 
Číslo účtu: 503 00 120 72/5500 
Telefon: 251 640 846, e-mail: cemosice@rumpold.cz 

IČ:61778516 
DIČ:CZ61 778516 

Registrace: OR veden)'· Krajským soudem v Plzni. oddíl C. vloi.ka 5913 . 7.e dne 9. 11 .1994. 

Čl. 11. 
Předmět smlouvy 

mlouva se uzavlrá ro svoz biolo ick rozložitelného od adu biood ad 
Cena za manipulací, svoz a uložení odpadu činí:obdobl 1.3 . -30.11., režim I x 

Typ (obsah) nádoby Počet ks Cena bez DPH/ za svoz 
9-ti měsíců 

120 lt I Kč I .650,-

K cenám uveden.Ým bude připoétena DPH v zákonné výši. 
Závazky v=niklé v době od 1.1.20/9 do dne účinnosti této smlouvy se ''.l'fJOřádají v souladu s touto smlouvou. Smlouva/dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. tj. od I. i. 20 J 9 
Smlouva /dodatek se u=avírá ,uz dobu neurčitou s výpovědní lhutou 3 měsíce, klerá =ačne bě::et prvého dne měsíce následu "ícího o doručení ísemné Vlí ovědi druhé smluvní straně. 
Fakturace ROČNÍ se splu111ostí 15-ti dmi . 

I.Ill. 
Ostatní ujednáni 

/ JNedod1-=ení l/11ity spi a most i je důvodem k přerušení slu::eh. Pťi pťeknn'e11i l/11ity splatnosti o více než 30 dnu nebo při opakovaném nedodr::eni lhríty splatnosti 11vede11é ve s111/ou11ě n11i.:e h;ít d1i11odem k ol«im=ité 1-ipovédi ze strany zhotovitele. 
2) l'eškerá dokumentace. véetné faktur je =así/á11a v elektronické podobě na elek1ro11icko11 adresu, ktero11 plsemnl uri!l objednatel. I ' případě po::adavku na :así/ání dok11111e111ace nebo /ak.tur v papírové podobě poštou nebo pakud nebude o:11áme11a e-mailovú adresa na elektronické :asilání. bude ka::dá takto :aslaná písemnost :popla111é1ra. 

f .'e11a ... KéJO, - bez DPFI I ks poštovní .:-ásil!n[ 
3)Odp<1d mmí být ukládán do sběmf.'ch nádob takot')im .:-p,isobem. ubyje bylo 1110::110 řádné u;avřít 
a odpad ; nich při manipulaci nevypadával.Objednatel je se=námen s nw::nostmi plněni nádoby odpadem vzhledem k jeho hmotnosti. I ' pfípudé, ::e bude 1· nádobé ob.mženji11ý odpad, 1111i::e .:-hotovitel odmítnou/ pře-vzetí odpad11. 
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Dodatek" 7 k s VĚ KOMUNc; ! MLOU NA SVOZ A ZNEŠKODNĚNI SMĚSNÉHO ALNIHO ODPADU 

Objednatel: 

Zastoupený: 

E-mailova adresa : 

Zasilatelská adresa: 

Adresu svozu: 
IČO: 75008165 
IČP: 

Čl. I. 
Smluvni strany 

Základní umělecká škola Černošice, pfispěvková organizace Střední 403 
252 28 Černošice 

Ludmilou Plzákovou 

zus.cemosice@seznam.cz 

2S2 28 Černoš i ce, Sttední 403 

252 28 Černošice, Sttední 403 
DIČ:CZ75008 I 65 

Zhotovitel: RUMPOLD · P s. r. 01 Úsln\·ska 27 . 301 44 Pl,.cl't - provo7.0vna Kamenné Zehrovicc Dispečink Černošice· Dr . . Janského 954. 2S2 28 Černošice, tel: 2S1640846 Zastoupený: p.Alešern Trčkou , f-cd itelcm provozovny 
Bank. spojeni: Raiffcisenbank a.s. IČO: 61 77 85 16 Číslo účtu : 503 00 12 072 / 5500 DIČ: CZ 61 77 85 16 Výpis L obchounlho rcjs1tlku. vedeného Krajským soudem v l'l:1J1i . oddíl ( ·. vlo,.ka 5913. 1.e dne 9. 11 .1994 . 

Čl. 11. 
Předmět smlouvy Smlouva se uzavlrá pro svo7, smhného komunálnlho odpadu (dále SKO), katalogového čísla 200 301.. Ce11a w manip, I i , ac Sl'OZ. a uloteuf odoadu čin(: 

Režim svozů Obsah Počet Cena za ks 
PN ks bez DPH/rok 

l x 7 11 O lt I 2.488,- Kč 

l X 14 110 lt I 1.568,- Kč 

Záva=l,-y 1·=11iklé i· době od I. I.2019 do cl11e účimwsti této n11/ou1:v se i:~pořádaji v souladu s towo smlo11vo11. Smlom·a d()(/atek 11abf1:á plalllosti a iíéinnosti dnem podpisu obo11 s111l11v11ích stran. tj. od lt. l .2013 Smlouva dodatek Se! icavirá na dobu neurčitou s výpovéd11i /1111/011 3 měsíce. laerá =aéne bé~et prvého dne měsíce následu icilio o dorufení isem11é 1·; 1ovědi druhé sm/urni stra11ě. 
Fak111rcice Pololetní sť s 1lat11osti 15-ti dmi. 

I. lil. 
Ostatní ujednání 

I Jll't!dodr=e11i l/11ity splamostije d1t\'ode111 1c pi'eruš,mí sl11=eb. Při překro,'ení lhůty splatnosti o více ne! 30 dmi nebo při opakovaném nedodr:e11í lluiry splatnosti uvedené ve smlouvě m1i=e být důvodem k okamžité výpovědi =e stra11y zliotoi·itelr. 
2)1 'dkerá dokumentace. ,·četné jaklllrje =asílána v eleklronic/c,d podobě na eleklro11icko11 adresu. kterou písemnl urfl objed1111ttd. I ' pNpadé po=adm•ki1 1w =asíláni dokunumtace nebo Jak.Jur v papírové podobé poštou nebo pokud nebude o:náme11a e-mmlová adresa na ťlektro11ické :asílúní. bude ka=dá taklo :aslaná písemnost =poplatnéna. 

k'ena .. . Kč 30.- be: DPH , I ks poštovní :ásilki{ ])Komunální odpad 11111si b_Ýt ukládán do sběm_1,r;I, nádob talco,:ím :p1úobem. aby j e bylo mo:no řádné u:a\'řÍt a odpad= nich přt manipulaci 111!1~1,x,dával. Objednatel je se:11ámen s mo:11ostmi plněni nádoby odpa~em v:hledem k Jeho hmotnosti. I · případě. ::ť bude v ntidobě obsa=/!11 Jin}' odpad. 1111i=e :lwtovitel odmít11our pf<!v:ell odpadu. 

Dne: 10.12 .2018 
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