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PROVOZGEM: OBJEDNATELEM:
Technické sluŽby města Chomutova,
příspěvková organizace
náměstí 1. máje 89
430 01 Chomutov
lC:00079065 DlČ: CZ00o79o65
Zastoupené ředitelem panem

lng.Zbyňkem KoblíŽkem
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 0379065/5500
T elef on:47 465'ĺ 438' 439' e-mail : i nfo@tsm ch.cz
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 útinností od 01.0
Z uvedeného vyplývá změna smlouvy v části lV. cENoVÉ

Patrovský Vlastimil

w.
cENovÉ PoDMÍNI(Y

Na sjednaný ľozsah plnění jde za celoroční období o tuto ce,nu za sýoz a odstraňování odpadu

Cenaza 1 ks nádoby Cena bez DPH - Kč
Typ nádoby: konĘner lx ýdně
Počet nádob 1 10 22|,60 I0 22I,60

Cena vě. DPII _ Kč

2r% 12368,14

SOUHRN T022T,60 I2368,L4

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7' 2016 uveřejnit dle zákova ć,' 34ol2o15Sb', o zĺláštních
podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňovánĺtěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vŠechny
případné dohody, kteými se smlouva doplňuje, měnĺ nahrazuje nebo rušĺ, včetně smlouvy samotné, a to prostřednictvím
regĺstru smluv' Uveřejněnĺm smlouvy dle tohoto odstavce se rozumĺ 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 10-ti dnů od obdrżení
cenové úpravy. V takovém přĺpadě má provozce právo od smlouvy odstoupit ke dni změny ceny, coŽ oznámí pĺsemně
objednateli s provedením vyúětování provedených uýkonů.

Pokud objednatel po sdělení cenové změny tuto pĺsemně neodmítne do 't0łi dnů ode dne oznámení, má se zato, Že se
změnou ceny souhlasĺ.

ostatnĺ öástĺ smlouvy zůstávají beze změny'

v. .ű,aľ:y:.áY..on".. ''3.'/.'.7 }ał4' VChomutovědne: 2I.11,.2018

Za objednatele:

Sulec 21
440 01 TouŽetín
lČ: 42106036 DlČ:CZ500919244

1.2019 měníýše ceny za zajištěnísvozu a odstranění odpadu
PoDMĺNKY takto:

Za provoz ., 1

Tęchnické slď města Cbomut, ,
tl
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Ing. 1rcr Kobllžek
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