
Smlouva O poskytování úklidových služeb 
,Pıovàdéııí komplexních pravidelných úklidových služeb kanceláří 

provozu/'clv hala vozidel městské hromadné dopravy (autobusu a I/aınva/`ı')" 

Dodatek č. 2 / / 
ke Smlouvě O poskytování 

úklidových služeb 
číslo objednatele: 2 118 16 10 
číslo poskytovatele: JC 02/2016 

Článek l. 
Smluvní strany 

a) Ob`|ednate|: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
Sídlo: Mrštíkova 3, Liberec lll, PSČ 461 71 
IČO: 473 11 975 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Zastoupená: lng. Michal Zděnek, M_A., předseda představenstva 

Martin Pabiška, MBA, místopředseda představenstva 
Ve věcech provozních: ický ředitel 
Kontakty: 

e-mail : dpmIj@dpmIj.cZ 
http://www.dpm|j.cZ 

Registrace: OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372 
na straně jedné jako „Objednatel“

a 

b) Poskytovatel : Jiří Coufal 
Sídlo: Polní 1100, 464 O1 Frýdlant 
IČO z 615 32 975 
DIČ z 

v CZ6505301374 
Bankovní spojení : 

Zastoupené : 

Kontakty: 
e-maı'/ : jac. dOprava@voln y. cz 

na straně druhé jako „Poskytovatel“ 

se vzájemně dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě O poskytování úklidových 
služebev.č_2 118 16 10 l JC 02/2016 a Dodatku č.1 v souladu S ustanovením ČI. IX. odSt.6 
takto: 

___ __ __ __ _ _ ___



Smlouva O poskytování úklıdovýclı služeb 
,Provádéıií komplexních pravidelných úklidových služeb kancelář/ 

provozních hala vozidel městské lıromadné dopravy (autobusů a traırıvají)" 

čıánøk ııı. Døhz nınèni 

Ruší se Odst. 2 dle Dodatku č.1 V tomto Znění: 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. března 2019, přičemž každá ze 
smluvních stran je oprávněna ji vypovědět bez udání důvodu písemnou výpovědi s 
měsiční výpovědní lhůtou, jež počne běžet první den následujícího měsíce po 
doručení výpovědi druhé straně. 

Nahrazuje se.“ 

.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. května 2019, přičemž každá ze 
smluvních stran je oprávněna ji vypovědět bez udání důvodu písemnou výpovědí s 
měsíční výpovědní lhůtou, jež počne běžet první den následujícího měsíce po 
doručení výpovědi druhé straně. 

Ostatní ustanovení smlouvv O Doskvtování úklidových služeb ev,č. 2 118 16 10 /JC 02/2016 
a Dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č.2 smlouvy O poskytování úklidových služeb ev.č._2 118 16 10 / JC 02/2016 
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a každá strana 
obdrží po dvou vyhotoveních. Nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle Zákona č. 

340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a O 
registru smluv. 

V Liberci dne: 20 =03=Z01Q Ve Frýdlantě dne: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Ing. Mıøhaı Zóènek, M.A. 
předseda představenstva majitel

Martin Pabiška, BA 
místopředseda před avenstva 
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