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výtisk číslo: 1
Počet listú: 2

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo ,, O sběru, svozu a odstraňování komunálního odpadu z objektů
Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy v roce 2018 - 2021"

uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, evidované pod č.j.

KRPA-183742/ČJ-2018-0000VZ-K, uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

ČI. I.
Smluvní strany

Česká republika
Sídlo:

Kontaktní adresa:

lČ:
DIČ:
Zastoupená:

Kontaktní osoba:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

pIk.lng.PavlemDombrovským,
náměstek ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro
ekonomiku

ČNB

E-mail:
(dále jenom "objednavatel")

a

KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Sidlo/misto podnikáni:
Kontaktní adresa:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Zastoupen: Jaroslavem Stružkou, předsedou představenstva

Ing. janem Petružálkem, místopředsedou představenstva
Bankovní spojeni: Komerční banka Praha
Číslo účtu:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
( dale jenom "poskytovatel")



uzaviraji
tento dodatek č. 1 o změně článku 3.3.1 smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na úpravách ve vývozu odpadů z těchto objektů:

Praha 1, Bartolomějská 4
Praha 1, Bartolomějská 14
Praha 2, Vyšehradská 20
Praha 2, Sokolská 18
Praha 5, Lýskova

nádoba 1100 litrů
nádoba 1100 litrů
vývoz zrušen
nádoba 240 litrů
vývoz zrušen

3 ks 2x týdně směsný
1 ks 2x týdně směsný

směsný
2 ks 2x týdně směsný

směsný

K uvedeným změnám ve vývozu dochází vzhledem k přesunu útvarů Policie ČR do jiných
objektů

Uvedené změny jsou platné od 1. listopadu 2018.

V Praze dne 17 -12- 2018 V Praze dne 1 Z 12. 2018

Za poskytovatele: Za objednavatele:

Ij oslav Stružka ,
p edseda předstaůenstva
'Komwag,podnik čistoty a údržby města,a.s.

Ing. jan Petružálek
místopředseda představenstva
Komwag,podnik čistoty a údržby města a.s.

plk. Ing. Pavel Dombrovský
náměstek ředitele

Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
pro ekonomiku
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