Dodatek č. 2
k rámcové smlouvě č. SPZS/027/2017/OMH ze dne 15.02.2017
(dále jen dodatek č. 2)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
Název: Město Klášterec nad Ohří
Sídlo: 43151 Klášterec nad Ohří, Nám. Dr. Eduarda Beneše 85
Zastoupen: Ing. Štefanem Drozdem, starostou města
IČO: 00261939
DIČ: CZ00261939
na straně jedné jako „objednatel“
a

2. Poskytovatel:
Název: Klášterecká kyselka, s r.o.
Sídlo: nám Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51, Klášterec nad Ohří
Zastoupen: Bc. Jaroslavem Krejsou, ředitelem, na základě plné moci
IČO: 25013866
DIČ: CZ25013866
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11585
na straně druhé jako „poskytovatel“
(Objednatel a poskytovatel dále společně i jako „smluvní strany“)
uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k rámcové smlouvě ze dne 15.02.2017
spočívající v poskytování služeb v oblasti správy hřbitova, nakládání s odpady, údržby komunikací,
údržby městské zeleně, údržby zeleně zámeckého parku, údržby zeleně v průmyslové zóně Verne,
údržby a kontroly dětských hřišť, dopravního hřiště a skateparku, údržby městského mobiliáře a
kašen a dále v oblasti údržby a oprav majetku ve vlastnictví objednatele (dále jen „služby“) a to jak
služby specifikované v přílohách této smlouvy, tak i služby v těchto přílohách přímo nespecifikované.

II. Předmět dodatku č. 2
1. Předmětem dodatku č. 2 je úprava přílohy č. 3 „Údržba komunikací“ rámcové smlouvy týkající
se zvýšení cen na zajištění zimní hotovosti.
2. Důvodem zvýšení cen u „Zajištění zimní údržby podchodů a schodišť“ je navýšení počtu
pracovníků na zajištění zimní hotovosti, tak aby byla dodržena bezpečnost a hygiena práce a
vyšší cena posypového materiálu.
3. Článek „Zajištění zimní údržby podchodů a schodišť“, oddíl „Souhrn jednotkových cen“ – tabulky
Technika, Materiál a Zimní pohotovost se mění tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Platnost a účinnost dodatku č. 2
Tento dodatek č. 2 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma stranami.
Platnost dodatku č. 2 se sjednává stejně jako u smlouvy na dobu neurčitou.
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IV. Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek je proveden dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po
vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením č. 2016/75/2017 Rady města Klášterce nad Ohří dne
01.11.2017.

V Klášterci nad Ohří dne

V Klášterci nad Ohří dne

............................................
Bc. Jaroslav Krejsa
ředitel Klášterecká kyselka, s.r.o.
poskytovatel

............................................
Ing. Štefan Drozd
starosta města
objednatel
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Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě

Příloha č. 1

Příloha č. 3 Údržba komunikací
Článek: Zajištění zimní údržby podchodů a schodišť
Oddíl: Souhrn jednotkových cen – tabulka Technika, Materiál, Zimní pohotovost
Jednotková cena (údržba): viz souhrn jednotkových cen (technika, služby + pracovníci)
Jednotková cena (pohotovost): viz souhrn jednotkových cen (zimní pohotovost)
Zimní údržbou podchodů a schodišť se zmírňují závady ve schůdnosti ovlivněné povětrnostními vlivy
a podmínkami za zimních situací, která se provádí dle schváleného plánu zimní údržby (PZÚ).
Součástí je i zajištění zimní pohotovosti, která zahrnuje monitoring počasí, držení pohotovosti a
svolávání pracovníků pro výkon služby.

Měrná jednotka MJ

Sazba Kč bez
DPH/MJ

km

12,- Kč

15 min

75,- Kč

jízdné

km

22,- Kč/km

jízdné

1 hod

900,- Kč

Činnost

Technika
vozidlo typu Peugeot Partner

jízdné

vozidlo typu Ford Transit
valník (do 3,5 t)

manipulace

HAKO Citymaster 600

Cena bez DPH

Materiál
Posypová drť

625,- Kč /t (vč. DPH)

Posypová sůl

4 080,- Kč/t (vč. DPH)

Zimní pohotovost

Všední den

Cena za držení
pohotovosti

Počet
pracovníků

Časový
interval

Počet
hodin

Celkem
hodin

Celková
cena

8,- Kč/hod

4

15.00 – 06.00

15

60

480,- Kč

15.00 – 24.00

9

00.00 – 24.00

24
252

3 024, - Kč

Neděle

00.00 – 24.00

24

Pondělí

00.00 – 06.00

6

00.00 – 24.00

24

96

1 440, - Kč

12,- Kč/hod
Pátek
Víkend

Sobota
4

Státní
svátek

15,- Kč/hod

4
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