
DODATEKČ.3
k rámcové smlouvě o poskytování služeb při zneškodnění odpadu

ze dne 30. 3. 2012, Č. 10004021

Objednatel:
se sídlem:
zast.:
IČ:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., PH.D., ředitelem
00179906 DIČ: CZ00179906

Zhotovitel:
se sídlem:
zast.:
IČ:
reg. vOR:

SITA CZ a.s.
Španělská 10/1073, 12000 Praha 2 - Vinohrady
Zdeňkem Wlazlem, oblastním manažerem obchodu, na základě plné moci
25638955 DIČ: CZ25638955
u MS v Praze, oddíl B, vložka 9378

(společně dále jen "smluvní strany")

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou s účinností ke dni 30. 3. 2012 uzavřely
rámcovou smlouvu o poskytování služeb při zneškodnění odpadu, Č. 10004021, ve
znění pozdějších změn (dále jen "rámcová smlouva"), jejímž předmětem je zajištění
odvozu a likvidace zdravotnického odpadu, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné
zakázky na služby zadané v otevřeném řízení s názvem "Likvidace zdravotnického
odpadu" a evidenčním číslem v IS VZ US: 7000000003463.

2. Smluvní strany prostřednictvím tohoto dodatku sjednaly, že v čI. X rámcové smlouvy
(Závěrečná ujednání) odstavec I nově zní:

"Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku nabytí platnosti smlouvy
mezi objednatelem a vybraným uchazečem (na základě výsledku zadávacího řízení),
jejíž předmět bude shodný s předmětem této smlouvy."

3. Ostatní ujednání rámcové smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem 1. 1. 2015.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po

jednom.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, vážnou

a úplnou vůli, prostou omylů, a že tento dodatek neuzavírají v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci
smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:
V Hradci Králové
dne:

Za zhotovitele:
V Praze
dne: 1/f. ~f'l19. 12. 1014

SITA CZ a.s,

prof. MUDr. Rh an Prymula, CSc., Ph.D.
ředitel
Fakultní nemocnice Hradec Králové

deněk Wlazló'
oblastní manažer obchodu
na základě plné moci
SITA CZ a.s.

FAKULTNí i'iEMOCNICE
HRADEC KRÁLOVÉ

teditc/stvi
Č 500 05 Hradec Králové
I 00/79906, tel. 495 832 881

joto.


