
Dodatekč-4 2021030023k

Mandátní smlouvě

č. 20045029

ze dne 15.4.2004

ve znění dodatků č. 1,2 a 3

Smluvní strany:

1. Mandant:

Městská část Praha—Libuš

IČ: 00231142, DIČ: CZ 00231142

Sídlo: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 — Libuš

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2000691349/0800

Zastoupená Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Koubek

Osoby oprávněné odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Bc, Petr Borský, vedoucí Odboru

životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha—Libuš

na straně jedné — dále též jako mandant

2. Mandatář:

Domeček — odpady s.r.o.

IČ: 64048772 DIČ: C264048772

Sidlo: Dřevčická 44, 108 00, Praha 10

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupeny: Radimírem Halberštátem, Martinem Haleberštátem, jednateli společnosti

Obchodní rejstřík: Městským obchodním soudem v Praze, oddil C, vložka 48755

na straně druhé - dále též jako mandatář

Osoby oprávněné k jednáníve věcech smluvních: Radimír Halberštát, Martin Halberštát

Osoby oprávněné pro věcná jednání: Martin Holman

uzavřely dnešního dne

Dodatek č. 4 ke Mandátní smlouvě č. 20045029 ze dne 15.4.2004

' Článek II. se měnítaké, že se nahrazuje následujícím textem:

čl. II Předmět smlouvy:

Mandatářse zavazuje, že :

a) bude pro mandanta vykonávat činnost spočívají'c: v rozmisťovaných velkoobjemových kontejnerů na

odpad (11 m3) pro občany, dle požadavku mandanta. Harmonogram rozmisťování těchto kontejnerů

bude zaslán mandantem formou e—-mailové zprávy, mandatář tento harmonogram písemně odsouhlasí.

Původcem tohoto odpadu je hl. m. Praha.



b)

d)

f)

bude pro mandanta vykonávat činnost spočívající v rozmisťovaných velkoobjemových kontejnerů na

bioodpad (11 m3) pro občany, dle požadavku mandanta. Harmonogram rozmisťování těchto kontejnerů

bude zaslán mandantem formou e-mailové zprávy, mandatář tento harmonogram písemně odsouhlasí.

Původcem tohoto odpadu je hl. m. Praha.

bude pro mandanta vykonávat činnost spočívající v umístění a výměně (odvozu odpadu)

velkoobjemového kontejneru (11 m3) umístěného na dvoře za budovou Libušská 1, Praha 4, 142 00.

Tento kontejner je určen pro odpad z nádob umístěných na území MČ Praha-Libuš. Původcem tohoto

odpadu je hl. m. Praha. Kontejner bude vyměněn po telefonické objednávce.

bude pro mandanta vykonávat činnost spočívající v umístění a výměně (odvozu odpadu)

velkoobjemového kontejneru (11 m3) umístěného na dvoře za budovou Libušská 1, Praha 4, 142 00.

Tento kontejnerje určen pro odpad z černých skládek a nadměrného odpadu z budov ÚMČ Praha-Libuš.

Původcem tohoto odpadu je Městská část Praha-Libuš. Kontejner bude vyměněn po telefonické

objednávce.

Bude pro mandanta vykonávat činnost spočívající v umístění a výměně (odvozu odpadu)

velkoobjemového kontejneru (3 m3) umístěného a dvoře za budovou Libušská 1, Praha 4, 142 00. Tento

kontejnerje určen pro uličnismetky. Původcem tohoto odpadu je Městská část Praha—Libuš. Kantejner

bude vyměněn po telefonické objednávce.

Bude pro mandanta vykonávat činnost spočívající v umístění a výměně (odvozu odpadu) 2 ks nádob na

skartaci dokumentů umístěných vbudovách ÚMČ Praha-Libuš (Libušská 35/200, Praha 4, 142 00 a

K Lukám 664/1, Praha 4, 142 00). Původcem tohoto odpadu je Městská část Praha-Libuš. Nádoby

budou vyměněny po telefonické objednávce.

ČI. IV. se měnítak, že se nahrazuje následujícím textem:

čl. IV Úplata

Smluvnístrany sjednávají, že úplata bude účtována podle skutečné umístěných a odvezených kontejnerů, a to

po odsouhlasení skutečného množství umístěných a odvezených kontejnerů a splnění ostatních podmínek

v této smlouvě, a to ve výši:

0)

bl

C)

d)

e)

f)

Úplata za jeden umístěný a odvezený kontejner dle čl. lI odst. a) činíS 191,— Kč včetně DPH

Úplata za jeden umístěný a odvezený kontejner dle čl. ll odst. b) činí4 290,- Kč včetně DPH

Úplata za jeden umístěný a odvezený kontejner dle čl. II odst. b) čin/5 191,- Kč včetně DPH

Úplata za jeden umístěný a odvezený kontejner dle čl. II odst. c) činí 6 292,- Kč včetně DPH

Úplata za jeden umístěný a odvezený kontejner dle čl. II odst. d) činí2 904,- Kč včetně DPH

Úplata dle čl. II odst. e) dle přílohy č. 1 Cenik skartace

 

Ostatní ujednání obsažená v mandátní smlouvě zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

Dodatek č. 4 byl schválen formou usnesení Rady MČ Praha-Libuš č. 32/2021 ze dne 22. 2. 2021.

Dodatek č. 4 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží mandant a dva mandatář.



Mandatář souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v Centrální evidenci smluv a souhlasí s poskytnutím

informací v rozsahu § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. v aktuálním znění.

Dodatek č. 4 je účinný od 23.2.2021.

V Praze dne 23.2.2021

Mandatář

VP

 




