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Smlouva o provedení servisu pro dámskou hygienu
MinisterstvQ životního prostředí
Jméno l firma

jméno a přljmeni majitele l řtájemce

Vršovická 64
Ulice, čislo

100 00 Praha 10
PSČ. místo

02/67121111-2
Telefon, fax

pi Pečtová
Kontaktní ciscba pro servis ,
Jolana Šebková
Kontakšní osoba pro prodej

0(07010()1 Ver
ČĹSKj zákazníka l Či$io $n]|Quvy

01.07.2001
Den aza'iřeni smlouvy
tco: 1M801
mC

Ve Vašem podniku bude instalováno 26 ks nádob hygienického systému APC Paušál za údržbu činí
315,- kč bez dph za jednu nádobu a její výměnu . Výměna vyčištěných a dezinfikovaných
hygienických nádob probíhá v pravidelných intervalech 4 týdnů 13x v roce a 2 týdnů, 26x v roce.

Mišto instalace
Místo instalace: dle přílohy ke smlouvě

Dnem pcdpisu této smlouvy zaniká smlouva č. 990901 COl Ver.

Výměny: 26x v roce
13X v roce

Platba probíhá počátkem kažáého kalendářního čtvrtletí fakturou.

Kusů

11 ks
15 ks

Nádoby zůstávají majetkem firmy APC boj proti škůdcům,
spol. S r. O.

Tato smlouva začíná dnem uzavřeni smlouvy a platl
nejprve 3 roky.
Prod|uzuje o další rok, pokud není vypovězena 3 měsíce
před jejím Up|ynutím.
vystavení faktury nastává začátkem každého čtvrtletí.

PŤi,/oCní platbě předem náleží rabat ve výši 5%.

Ceny:
Dodáníl
mcmtáž

DPH 5%

;'"K'ľ'r "·;j

-'·'/""jqr·;'

C lĹ!Ĺ' . l"' i(j:' '3T'2

l ' ' 'I 't "·r r; ^ Ĺ

t?1.

F'důr

ád'n P:aM
'Cc" t33 % 7'7 1'5
Ĺ)1Q m.5.6,3 98 77 "5

37.878,80 Kč
'""""" 1.894,00 Kč
(jeCnorázově)

""ý """ 39.772,80 Kč(3 měsíce)

·

F . '

,r t' jr" Ĺ,·' k'C '3cj ":c'c ár l ri.

ač
158 "Ĺ

'M,: lČ.Zl S/ú.í ZEMPŠ. i'

';'y' ':/ 'U

[|ĺ|" ",)'r ':"'tm "7
QC m, Á,.

Ĺ..



DODATEK Č. i
ke Smlouvě o provedení servisu pro dámskou hygienu

č. 010701001 Ver

Dodavatel: ISS Facility Services s.r.o.
Sídlo: Antala Staška 510/38

140 00 Praha 4
lČ: 60470291
DIČ: CZ60470291
Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25812
jednající: Ing. Jan Boháček, jednatel
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 150790685/0300
Kontaktní osoba:
E-mail:

Odběratel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Sídlo: Vršovická 64

100 00 Praha 10
JČ: 00164801
DIČ: není plátcem DPH
jednající: Ing. Michaela Miarková

pověřena řízením odboru vnitřní správy
Bankovní spojení: ČNB Praha l
Číslo účtu: 7628001/0710
Kontaktní osoba:
E-mail:

I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je navýšení počtu instalovaných nádob hygienického systému v objektu
odběratele na adrese Vršovická 64, Praha 10.

Po navýšení bude celkový počet nádob následující:
· 11 ks nádob s plánovanou výměnou 26x ročně,
· 16 ks nádob s plánovanou výměnou 13x ročně.

Současně se konstatuje změna v preambuli smlouvy.
Společnost ISS Facility Services s.r.o. je právním nástupcem společnosti ISS boj proti škůdcům, s. r.o.
(pův. APC Praha - boj proti škůdcům, spol. s r.o.), se sídlem Praha 5 - Zbraslav, EliŠky Přemyslovny
420, PSČ 150 00, IČ: 639 87 775, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 38514, která zanikla sloučením se společností ISS Facility Services s.r.o.

držitel certiňkátu ISO 91)01, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 27901

lSS Facility Services s.r.o,
Antala Staška 510 /38
140 DO Praha 4 - Kŕč

tel.: +420 2E1 392 311
fax: +420 2E1 392 320
http://www.|sswQr|d.cz
e-mail: 1ss@cz.isswor|d.com

IČO: 60470291
DIČ: CZ60470291
DR-MS Praha cdd.C vI. 26812



k

Gj
V rámci sloučení přešlo na společnost ISS Facility Services s.r.o. jmění zanikající společnosti TSS boj
proti škůdcům, s. r.o.

FI.
Cena

Cena za služby specifikované v odst. I- Předmět dodatku činí:

39. 926,30 KČ beZ DPH Čtvrtletně
(slopy: Hicetdevěhl:gl'cdevětsetdvacetšest KČ, třicet haléřů)

Platba probíhá za základě předložené faktury vystavené počátkeni každého čtvrtletí. Splatnost faktury 14 dni
ode dne doručení.

IX.
Doba platnosti dodatku

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma s1nluvnín]i stranami s účinností od 01.11.
2010.

X.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. ] je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálů. Každá smluvní strana
obdrží po jednom vyhotove]1í.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platném znění..

V Praze dne 01.11.2010 V Praze dne // ĺ' Z7" O

Dodavatel
Ing. Jan Boháček, jednatel

ISS Facility Services s.r.o.

ú' 2S$ Facllity š0nĺg08 8.ř.o.

Amla Sťažka 51C/38, 140 (jU Praha 4
íco: G(J47G291, DIČ: Cz6047ctž91r->
id.: 261.W2311, Ĺex: 251?92320 €3j

,."" Odběratel
Ing. Íďichaela Miarková

ČR - Ministerstvo životního prostředí

dOtel certifikátu ISO 9Clj1, ISO 14001, OHSAS 18CK)1 a ISO 27001

lSS Facility Services s.r.c.
Antala Staška 510 /38
140 (jQ Praha 4 - KrČ

ťel.: +420 261 392 311
fax: +420 261 392 320
http ://www. isswôrld.cz
e-mail: iss@w.issworld.cnm

IČO: 60470291
DIČ: CZ60470291
OR-MS Praha cdd.C vI. 25812

Ĺ.


