DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
na akci:
,,Úklid a údržba komunikací v majetku města Klášterce nad Ohří"
uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen
„občanský zákoník"
Smluvní strany
Objednatel:
Název:
Sídlo:
Zastoupeno:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Klášterec nad Ohří
Náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Ing. Štefanem Drozdem, starostou
00261939
CZ00261939
Komerční banka, a.s., pobočka Klášterec nad Ohří
XXX

Osoba odpovědná ve věcech technických:
Mgr. Emil Sadílek, vedoucí Odboru místního hospodářství, dopravy a životního
prostředí, tel. XXX, e-mail: XXX
na straně jedné (dále jen „objednatel")
a
Dodavatel:
Název:
Sídlo:
Kontaktní místo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3, 50009 Hradec Králové
Ciboušov 184, 431 51 Klášterec nad Ohří
Ing. Pavlem Borůvkou, obchodním ředitelem, na základě
plné moci ze dne
42194920
CZ42194920

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl B, vložka 389
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu:
XXX
Osoba odpovědná ve věcech technických:
Slavomír Radimec, oblastní manažer, na základě plné moci
na straně druhé (dále jen „dodavatel")

I.
Preambule
1.1. Smluvní stany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o poskytování
služeb ze dne 22. 10. 2015 (dále jen smlouva) následujícím způsobem:
II.
2.1
Příloha č. 1 Smlouvy – Cenový výkaz se mění a plně nahrazuje zněním uvedeným
v příloze č. 1 tohoto dodatku. Tato příloha plně nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy.
2.2
Změny uvedené v cenovém výkazu vycházejí z potřeby objednatele provést změnu
množství prováděných služeb za rok, v souladu s čl. VII., bod 7.1 smlouvy a z uplatnění
práva dodavatele, uvedeného v čl. VI., bod 6.11 alinea a.. smlouvy.
III.
3.1
Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a
zůstávají beze změny.
3.2
Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3
odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
3.3
Dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující.
Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že
dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv
změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana
takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
3.4
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž
každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3.5
Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 22.10.2015 a nabývá platnosti
a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.
3.6
Tento Dodatek č. 2 byl schválenrozhodnutím Rady města Klášterce nad Ohří dne
13.02.2019, číslo usnesení 263/06/2019.

Za objednatele: 08.03.2019

Za dodavatele: 21.03.2019

…………………………………………
Ing. Štefan Drozd, starosta

…………………………………………………………
Ing. Pavel Borůvka, obchodní ředitel

Příloha č. 1
Navýšení rozsahu prací a valorizovaný cenový výkaz od 01.01.2019
Kap.

1.

Název
kapitoly

Pravidelný
úklid a
údržba
komunikací

Bod

Jarní úklid (blokové
1.1
čištění města)

1.2

2.

Název činnosti

Pravidelný úklid
(letní úklid města)

Členění
komunikace

Jedn.

Jednotková
cena (bez
DPH)

Cena bez
DPH/rok (Kč)

Cena vč.
DPH/rok (Kč)

357 500

m2

2,93

1 047 571,53

1 267 561,55

78 000

m2

2,93

228 561,06

276 558,88

komunikace
(silnice)

236 488

m

0,84

197 992,48

239 570,90

komunikace

1 013 844

m

0,84

848 810,47

1 027 060,67

523 900

m

0,84

438 619,56

530 729,67

15

ks

1046,3

15 697,88

18 994,43

6 000

kg

3,67

21 992,34

26 610,73

Valorizovaná cena za 1 rok plnění veřejné zakázky

2 799 245,32

3 387 086,83

Valorizovaná cena za 4 roky plnění veřejné zakázky

11 196 981,28

13 548 347,32

chodníky

Zajištění zimní údržby
chodníky

3.

Množství za
rok

Pronájem uzamykatelných posypových
nádob a doplňování posypového
materiálu

nádoby
posypový
materiál

