
DoDATEK cĺslo: ĺ
KE smLouvĚ cĺslo:3338

zru lŠrĚľĺ svozu A oDsTRAŇovÁľĺ xoĺvluľÁltĺĺľo oDPADU

PROVOZCEM: OBJEDNATELEM:
Technické sluŽby města Chomutova,
příspěvková organizace
náměstí 1. páje 89
430 01 Chomutov
lČ:00079065 DlČ: CZ00o79o65
Zastoupené ředitelem panem

lng.Zbyňkem KoblíŽkem
Bankovní spojení: ̂  "' '

Číslo účtu:
Telefon:4
zapsána v obchodním Ęstříku vedeném u KĄského
soudu v Ustí n.L v oddílu Pr', vloŽce číslo 630'

V návaznosti na růst cen vstupu se s účinností od 0t.0
Z uvedeného vypliłá zména smlouvy v části lV' cENoVÉ

Kaiser servis,spol. s r.o

w.
cENovÉ PoDMÍI\ľKY

Na sjednaný ľozsah plnění jde za celoroění období o tuto cen1J za svoz a odstľaňování odpađu

Bezručova 608/36
678 01 Blansko
ll 26274906 Dll C226274so6

l.2019. mění vyŠe ceny za zajištění svozu a odstranění odpadu.
PODMINKY takto:

Cena vč. DPH _ KčCenaza 1 ks nádoby Cena bez DPH _ Kč
Typ nádoby: kontejner 1x ýdně
Počet nádob 1 10 221,60 10 22I,60 21% 12 368,14

SOUHRN r0 221,60 12 368,14

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1 .7 .2016 uveřejnit dle zákova ć' 34o12o15Sb., o zvláštnĺch
podmínkách účinnosti1ěkteých smĺuv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vŠechny
případné dohody, kteýmĺse smlouva doplňuje, mění nahrazuje nebo ruŠĺ, včetně smlouvy samotńé, a to prostřednictvím
registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vloŽení elektronického obrazu smlouvy a metadat
podle $ 5 odst' 5 zákona o registru sluv do registru smluv.

Pokud nebude objednatel s návrhem cenové úpravy souhlasit, sdělí toto provozci písemně do 10łi dnů od obdrŽení
cenové úpravy. V takovém případě má provozce právo od smlouvy odstoupit ke dni změny ceny' coŽ oznámĺ pĺsemně
objednateĺi s provedením vyúčtování provedených výkonů.

Pokud objednatel po sdělení cenové změny tuto pĺsemně neodmítne do 10{i dnů ode dne oznámenĺ, má se zato, Že se
změnou ceny souhlasí.
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V Chomutově dne: 28.11.20l8
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