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Číslo dodatku č. 1 objednatele: 795/2016
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DODATEK číslo 4. ke smlouvě o zajištění zimníDODATEK číslo 4. ke smlouvě o zajištění zimní
údržbyúdržby

Označení zakázky: Zajištění zimní údržby silnic 

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Zdeňkem Komůrkou – ředitelem SÚS JMK
ve věcech technických: 
ve věcech provozních: 
IČO: 70932581
DIČ: CZ 70932581
bankovní spojení :
tel. a fax.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a

102 00 Praha 10
zapsán: v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem 

v Praze, sp. zn. C 19775
zastoupený:

zast. na základě plné moci:

ve věcech technických:
ve věcech provozních:
IČO: 49356089
DIČ: CZ49356089
bankovní spojení:
tel. a fax

(dále jen „zhotovitel“)
I.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o zajištění zimní údržby (pracovní okruh Slavkov –
535-I-D) ze dne 27. 11. 2015 ve znění dodatku č. 1 z 1. 11. 2016, dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2017
a dodatku č. 3 ze dne 14. 11. 2018 a to tak že se mění původní inertní okruh na okruh udržovaný
chemickým posypem v souvislosti s tímto, se mění označení pracovního okruhu na – pracovní okruh
535-CH-D.    V souvislosti  s touto změnou  se  upravuje   v čl.  III  odst.  1  v tabulce  paušální  cena
za připravenost vozidla a nově je sjednána na - Kč bez DPH za jeden měsíc.

Dále se ruší původní odstavec 2. čl. III. a nahrazuje se novým:
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2.       Celková cena a tím i jednotlivé jednotkové ceny v Kč bez DPH za provedené služby (posyp,
pluhování,  posyp  + pluhování,  kontrolní  jízda,  pohotovosti  a  připravenosti)  se  od  účinnosti
dodatku č. 4 navyšují o 2,6%.
Navýšení 2,6 % bylo stanoveno na základě výpisu se statistického zjištění viz. příloha tohoto
dodatku.
Rekapitulace zvýšení cen jednotlivými dodatky:
  pro zimní období 2016/2017 0,3 %

pro zimní období 2017/2018 2,2 %
             pro zimní období 2018/2019 2,3 %
             pro zimní období 2019/2020 2,6 %.

II.

1. Tento dodatek  č. 4  je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tento dodatek č. 4 nabývá
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 4. tohoto článku.

2. Tento  dodatek  č.  4  byl  vyhotoven  ve  dvou  stejnopisech,  každá  smluvní  strana  obdrží  jedno
vyhotovení.

3. Ostatní články a odstavce smlouvy se nemění.

4. Dodatek  č.  4  podléhá  uveřejnění  v  registru  smluv  dle  zákona  č.340/2015  Sb.,  o  zvláštních
podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon
o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 4 zajistí
objednatel.

5.  Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – výpis se statistického zjištění ČSÚ.

V Brně dne 19. 9. 2019 V Brně……dne 19. 9.2019…………….

………………………………….                                 ……………………………...
za objednatele                                                         za zhotovitele
Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel SÚS JMK

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

                                    ……………………………...
za zhotovitele

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

                               ……………………………...
za zhotovitele

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
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