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

lng.Zbyňkem KoblíŽkem
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Císlo účtu: 0379065/5500
Telefon :474651 438, 439, e-mail :info@tsmch.cz
zapsána v obchodním Ęstříku vedeném u KĘského
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 vypl1ivá změna smlouvy v části lV. cENoVÉ

Cenaza 1 ks nádoby
Typ nádoby: kontejner 1 x 14 dní

Početnádob 1 5637,36

Typ nádoby: kontejner 1 x 14 dní

Poěetnádob 1 5637,36

SOUHRN

Better Job s.r.o

Na Moráni 1362112
430 01 Chomutov
]Ć:24163724 Dll CZ24163724

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

Cena bez DPH _ Kč Cena vě. DPII - Kč

5 637,36 2t% 6 82r,2r

5 637,36 21% 6 82r,2r

11274,72 1'3 64Ż,47

w.
cENovÉ PoDMÍI\IKY

Na sjďnaný rozsah plnění jde za celoroční období o tuto cenu Za syoza odstraňování odpadu

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povĺnnosti od 1'7.2016 uveřejnit dle zákova ě,.34ot2o15Sb., o zvláŠtních
podmínkách účinnosti.někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o regiśtru smluv (zákon o registru smluv) všecl.lny
přĺpadné dohody, kteý1ise smlouva doplňuje, mění nahrazuje nebo ruŠĺ, včetně smlôuvy samoňé, a to prostřednictvĺm
registru smluv. UveĘněním smĺouvy dle tohoto odstavce se rozumí vloŽení elektronickéhb 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 1g-ti dnů od obdrŽení
cenové úq1avy. V takovém případě má provozce právo od smlouvy odstoupii ke dni zmeny ceny, coŽ oznámí pĺsemně
objednateli s provedením vyičtování provedených v'ýkonů.

Pokud objednatel po sdělení cenové změny tuto písemně neodmítne do 10-ti dnů ode dne oznámení, má se zato, Že se
změnou ceny souhlasí.

ostatní ěásti smlouvy zůstávají beze změny
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