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SmIuvn strany
Název:
Adresa:
Zastoupená ve
smluvních věcech:

Obec Osov
Osov č.p.108,

rc.

00233692

267 25 Osov

p. Zdeňkem Veverkou - starostou obce

Dle:
.
( dále Jen oblednateř)

a
Název firmy:
Adresa:
Zastoupená ve věcech
smluvních:

ico.

DOKAS Dobřii spol. s r.o.
Na Chmelnici 455, 263 01 Dobřii
Mgr. Janem Markem - jednatelem společnosti
25144251
CZ 25144 251

Dle:

(dále jen zhotovitel)
uzavírají pro rok 2012
tento dodatek
1 ke smlouvě o dílo
ě.

ě,

691303

Tímto dodatkem jsou zpřesněny některé články smlouvy. Jedná se o:
Článek IV. odst. I
a) Obyvatelé z území obce produkující komunální odpad si mohou volit mezi následujícími četnostmi odběru
odpadu:
dle nabídky a harmonogramu, který je k dispozici na obecním úřadě.
.
b) Sběr a odvoz komunálních odpadů z obce je prováděn zhotovitelem prováděn dle zmíněného harmonogramu
ve stanovený svozový den.
Článek V, odst. I
"
a) Roční cena specifikovaná v článku V. této smlouvy je odvislá od velikosti sběrné nádoby a četnosti odvozu
odpadu tak, jak je níže uvedeno:

Ceník svozů na rok 2012

ádoba

I x týden po celý rok

2240,-

sezonní (zima Ix týdně, léto Ix 14 dní)

2120,-

I x 14 dní po celý rok

1570,-

Zimní - I x týden v zimě

1680,-

Letní - I x týden v létě

1110,-

Letní -lxl4
dní v létě
Pouze u obcf kde neprobíhá v letním
období týdenní svoz
Měsíční - 1 x měsíc po celý rok

570,-

Jednorázový pytlový svoz

85,-

1130,-

110 I

Nádoba I 100 I
16.120,-

11.280,-

7740,-

b) Veškeré ceny JSou uvedeny včetně DPH.
V ostatních zde neuvedených bodech se původní smlouva nemění.
Dodatek č.1 obsahuje I stranu, byl sepsán ve dvou vzájemně souhlasných stejnopisech, z nichž každý má
povahu prvopisu.

V

dne

objednatel

SmIuvnf strany
Obec Osov
Osov č.p.108,

Název:
Adresa:
Zastoupená ve
smluvních věcech:
IC:
DIC:

267250sov

p. Zdeňkem Veverkou - starostou obce
00233692

-

.

( dále Jen obJednatel)

a
DOKAS DobRA spol. s r.o.
Na Chmelnici 455, 263 01 DobHi

Název firmy:
Adresa:
Zastoupená ve věcech
smluvních:
ICO:
DIC:

Mgr. Janem Markem - jednatelem společnosti
25144251
CZ 25144251

( dále jen zhotovitel)

uzavírají pro rok 2012
tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 691303

1. Povinnosti zhotovitele

"

Přistavení mobilní sběrny na vybrané komunální odpady 2 krát ročně na určené místo(a) po dobu 15
minut ( platí vždy pro 1 stanoviště), odběr těchto odpadů, další manipulace včetně využití nebo
zneškodnění. Zhotovitel je povinen vystavit doklad o převzetí odpadů a předání údajů představiteli
obce za jednotlivý kalendářní rok. Odpady budou bezplatně odebírány pouze od fyzických osob
nepodnikajících, v případě nezvykle velkého množství odpadů
bude situace řešena ve spolupráci
s představitelem
obce. Používání pouze techniky k tomu uzpůsobené v souladu s požadavky
kladenými na ochranu životního prostředí.

2. Platební podmínky
Za provedené služby bude zaplacen objednatelem jednorázový poplatek ve výši 200,- Kč/rok + DPH a
smluvní částka 10,-Kč/rok a obyvatele + DPH. Za tuto částku budou zdarma odebírány odpady
uvedené v příloze od fyzických osob nepodnikajících. Mobilní sběrna není určena pro fyzické osoby
podnikající a právnické osoby. Tyto subjekty na základě smluvního vztahu musí za odevzdání a
likvidaci platit.

ODEBÍRANÉ ODPADY
Kat. číslo
0201 08
130208
1501 10
1601 07
1601 13
1601 14
2001 13
2001 14

název odpadu
Agrochemické odpady obsahullct nebezpečné látky
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Obaly obsahullcl zbytky nebezpečných látek
Olejové filtry
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Rozpouštědla
Kyseliny

2001
2001
2001
2001
2001

15
27
32
33
33

Zásady
Barvy. tiskařské barvy. lepidla a pryskyřice obsahujfcí nebezpečné látky
Jiná nepoužitelná léčiva
Baterie a akumulátory (monočlánky)
Baterie a akumulátory
Zářivky - celé
Dalšl odpady Je možno uplatnit pouze po dohodě s objednatelern

V

dne

...........
J~\.~...
objednatel

v Dobřfši

.

dne 1. 12. 2011

~/J
/...~

.

zhotovitel

...•

Snů ovn strany
Název:

Obec Osov

Adresa:
Zastoupená ve
smluvních věcech:
le:
Dle:
( dále jen objednatel)

Osov č.p.108,

267 25 Osov

p. Zdeňkem Veverkou - starostou obce
00233692

a
Název firmy:
Adresa:
Zastoupená ve věcech
smluvních:
ICO:
Dle:

DOKAS Dobi'fi spol. s r.o.
Na Chmelnici 455, 263 01 Dobi'fi
Mgr. Janem Markem - jednatelem
25144251
CZ25144

společnosti

251

( dále jen zhotoviteI)

uzavírají pro rok 2012
tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

ě.

691303

1. Povinnosti zhotovitele
Zajistit odvoz a řádné zneškodnění či využití objemného odpadu z domácností( ledničky, mrazničky,
televize, pneumatiky rádia apod.). Odvoz bude zajištěn na základě telefonické či faxové zprávy týden
předem a bude placeno množství odpadu dle váhy a druhové skladby.
2.Platební podmínky
Za provedené služby bude zaplacena objednatelem smluvní částka dle skutečného
odpadu na základě faktury (zvlášť bude fakturována doprava a manipulace).

množství a druhu

AVIA( 9m3 kontejner)
jízdní výkon
20,-Kč/km
výkon na místě
400,-Kč/hod
pronájem kontejneru
22,-Kč/den
Pozn.: výkon na místě - naložení odpadů apod.
180, -Kč/hod ./pracovn ík
vykládka na sběrném dvoře
Cenrk odpadu:
Televize
200,-Kč/ks
Lednice
580,-Kč/ks
Elektrošrot
5,50 Kč/kg
Pneumatiky
3,40 Kč/kg
textil
(neznečištěný)
3,40 Kč/kg
V případě, že se jedná o zpětný odběr kompletního výrobku, bude výrobek odebrán zdarma a
vyúčtována pouze doprava.
Doprava:

Ceny neobsahují DPH.

V

dne

objednatel

V Dobříši dne 1. 12.2011

~(/
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