
DoDATEK čĺslo: ĺ
KE smLouvĚ cĺsle..2972

zrulŠrĚľĺ svozu A oDsTRAŇovÁľĺ KoMUNÁlľĺno oDPADU

PROVOZCEM: OBJEDNATELEM:
Technické sluŽby města Chomutova,
příspěvková organizace
náměstí 1. máje 89
430 01 Chomutov
lc:ooozgoos DlČ: CZ00o79o65
Zastoupené ředitelem panem

lng.Zbyňkem Koblížkem
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ustí n.L v oddílu Pr., vloŽce číslo 630.

V návaznosti na růst cen vstupu se s účinností od 01.0
Z uvedeného vyplynĺá změna smlouvy v části lV' cENoVÉ

SUEZ VyuŽití zdrojů a.s'

Španělská 1o73t1o
120 00 Praha2
lC: 25638955 Đll CZ25638955

I.2019' mění výŠe ceny za zajištění svozu a odstranění oopadu
PODMINKY takto:

Cena vč. DPH _ Kč

rv.
cENovÉ PoDMÍ}ľKY

Na sjednanýrozsahplněníjde za celoroční období o tuto cenu 7Asyoza odstraňování odpadu

Cenaza 1 ks nádoby Cena bez DPII - Kč
Typ nádoby: konĘner lx ýdně
Počet nádob 1 10 22|,60 I0 221,60 2r% 12 368,14

S OUHRN l0 221,60 12 368,r4

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákova ě.34ot2o15Sb., o zĺláštních
podmínkách účinnostíněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o regĺstru smluv) všechny
případné dohody, kteými se smlouva doplňuje' mění nahrazuje nebo ruší, včetně smlouvy samotné, a to prostřednictvĺm
registru smluv' Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vloŽení elektronického obrazu smlouvy a metadat
podle $ 5 odst. 5 ákona o registru sluv do registru smluv.

Pokud nebude objednatel s návrhem cenové úpravy souhlasit, sdělí toto provozci písemně do 10{i dnů od obdżení
cenové úpravy. V takovém případě má provozce právo od smlouvy odstoupit ke dni změny ceny, coŽ oznámí písemně
objednateli s provedením vyúčtování provedených výkonů'

Pokud objednatel po sdělení cenové změny tuto písemně neodmítne do 1Oti dnů ode dne oznámení, má se zato, Že se
změnou ceny souhlasĺ.

ostatní lásti smlouvy zůstávaií beze změny.

v .'8.ęq./.7!.m(Ia:.......dne'.. (!"/L- rtJil V Chomutově dne: 2L.It.2oI8

Za objednatele:
8$ s,'r'ee *o' u','T,i,ľľť"iiľi Za proVo- é:

Technické lr'' ,města Chomutd
přís1 ŕvÝv Ý-é
Inľ oyněk KoblíŽęk

ředitel
Na'-
rt: -1-

TtÜ ĺj i\ł ł Ü 9{ łĺ -q tUŹBY
ĘĚsTŔ eji$i'{UToV/

"..' přĺEpÉvkoveoro,# @
ä3ľffiiäH3,ľTźlffił


