
DoDATEK čĺslo: ĺ
KE smLouvĚ čĺslo:33Í5

ze.llŠrĚľĺ svozu A oDsTRAŇovÁtĺĺ ronĺuľÁlľĺno oDPADU

PROVOZGEM: OBJEDNATELEM:
Technické sluŽby města Chomutova, Kaiser servis,spol' s r'o.
příspěvková organizace
náměstí 1. máje 89 Bezručova 608/36
430 01 Chomutov 678 01 Blansko
lČ:00079065 DlČ: CZ00o79o65 ll 26274906 DlČ CZ262749o6
Zastoupené ředitelem panem

lng.Zbyňkem Koblížkem
Bankovní spojen'.
Číslo účtu:
Telefon;.!7ą
zapsána v obchodnim rejstříku vedeném u nra.;sxého
soudu v Ustí n.L v oddílu Pr., vloŽce číslo 630.

V návaznosti na růst cen vstupu se s účinností od 01.01 .2019. mění vyše ceny za zajiŠtění svozu a odstranění odpadu.
Z uvedeného vyplývá změna smlouvy v části lV. cENoVÉ poonĺíľĺxy takio:

IV.
cENovÉ PoDMÍ}IKY

Na sjednaný rozsah plnění jde za celoroční obđobí o tuto cenu za svoz a odstraňování odpadu

3 617,22

SOUHRN 23 432,64 28 353,49

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnostĺ od 1 .7 .2016 uveřejnit dle zákova ć. 340l2a15Sb., o zvláštních
podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) všechny
přĺpadné dohody, kteými se smlouva doplňuje, mění nahrazuje nebo rušĺ, věetně smlouvy samotné, a to prostřednictvím
registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vloŽenĺ elektronického obrazu smlouvy a metadat
podle $ 5 odst. 5 zákona o registru sluv do registru sm|uv'

Pokud nebude objednatel s návrhem cenové úpravy souhlasit, sdělí toto provozci písemně do 10{i dnů od obdrŽenĺ
cenové úpravy. V takovém přĺpadě má provozce právo od smlouvy odstoupit ke dni změny ceny, coŽ oznámi písemně
objednateli s provedením vyičtování provedených tĺýkonů.

Pokud objednatel po sdělení cenové změny tuto písemně neodmĺtne do 10łi dnů ode dne oznámenĺ, má se zato, Že se
změnou ceny souhlasí.

Cenaza 1 ks nádoby
Typ nádoby: kontejner lx ýdně
Poěet nádob 1 10 22I,60

Typ nádoby: kontejneľ lx ýdně
Poěet nádob 1 10 22I,60

Typnádoby: popelĺrice240- lx ýdně
Početnádob 1 2989,44

Cena bez DPH - Kč Cena vč. DPII _ Kč

10 22r,60 2r% 12368,14

r0 22r,60 2r% 12 368,14

2 989,44 2r%

V Chomutově dne: 2 .l.2018
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