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     č. dodatku objednatele: 000912 01 17 

     č. kontraktu objednatele: 9002002384 

     č. smlouvy zhotovitele:  

 

 

DODATEK Č. 1  

K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO Č. 000912 00 17 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
se sídlem:    Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupený:   Mgr. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

    Ing. Ladislavem Urbánkem místopředsedou představenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „objednatel“) 
 

 

a 

 

 

EKOSAN servis s.r.o. 

se sídlem:  Fortenská 43, 537 01 Chrudim 

zastoupený:    Ing. Marií Zavadilovou, jednatelkou společnosti   

IČO:  27505936 

DIČ:  CZ27505936 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Chrudim 

číslo účtu:  35-7548370287/0100 

OR:  KS Hradec Králové, sp. zn.: oddíl C, vložka 23008 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

 

 

 

 

1.    Smluvní strany po vzájemné dohodě nově upravují znění přílohy č. 2 – Rozsah prací, kdy 

se pro úkony deratizace 2x ročně přidává areál Švábky o celkové výměře 7330 m2, přičemž 
cena za položku (m2) ve výši 0,39 Kč bez DPH zůstává zachována a zároveň dochází ke snížení 
plochy pro deratizaci 2x ročně u areálu vozovny Hloubětín o 19739 m2. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají zachována. 
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2.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Dodatek je vyhotoven ve 2 pare, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno pare.  
2.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku 
Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že 
veškeré informace týkající se této Smlouvy budou bez výjimky poskytnuty třetím osobám, 
pokud o ně požádají. 

 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

Příloha č. 2: Rozsah prací 
 

V Praze dne:      V Chrudimi dne: 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

_________________________   ____________________________ 

Ing. Petr Witowski     Ing. Marie Zavadilová  

předseda představenstva     jednatelka společnosti 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,   EKOSAN servis s.r.o. 

akciová společnost        

 

 

__________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  

akciová společnost 


