
P:ji.+n   ír;.:  pr:d.iiL:  mě€ta  Brna,  ? S.
Střeďi„í'j provožo\iai-ií areálů a TEZ

t' Illinky 64/151,  Pisárky,  603 00  Brno

-|oručovací či'slo; 656 46   -1- Dodatek č. 1

smlouvy o zajištění čistících a úklidových služeb
uzavřená podle ust. § 1746/2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Císlo smlouvy objednatele:  19/1115/5084

Objednatel:

Název společnosti: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Bmo, Doručovací číslo 656 46
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Bmě, oddíl 8, vložka 2463
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO:
DIČ:

Společnostje plátcem DPH

(dále jen objednatel)

25508881
CZ25508881

a

Poskytovatel:

Název společnosti: PERFECT pure seivice, o.p.s
Sídlo: Budovatelská 872/51, 696 01  Rohatec
Zapsána:v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Bmě
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni':
Společnost je plátcem DPH

(dále jen poskytovatel)

021 19463
CZ0221 19463

Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne  16.12.2019 uzavřely Smlouvu o zajištění čistících a úklidových
služeb v objektu DPMB, a.s., budova Novobranská 18, Brno.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně (snížení) rozsahu předmětu plnění.
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P:ji.+n   ír;.:  pr:d.iiL:  mě€ta  Brna,  ? S.
Střeďi„í'j provožo\iai-ií areálů a TEZ

t' Illinky 64/151,  Pisárky,  603 00  Brno

-|oručovací či'slo; 656 46   -1- Dodatek č. 1

smlouvy o zajištění čistících a úklidových služeb
uzavřená podle ust. § 1746/2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Císlo smlouvy objednatele:  19/1115/5084

Objednatel:

Název společnosti: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Bmo, Doručovací číslo 656 46
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Bmě, oddíl 8, vložka 2463
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO:
DIČ:

Společnostje plátcem DPH

(dále jen objednatel)

25508881
CZ25508881

a

Poskytovatel:

Název společnosti: PERFECT pure seivice, o.p.s
Sídlo: Budovatelská 872/51, 696 01  Rohatec
Zapsána:v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Bmě
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni':
Společnost je plátcem DPH

(dále jen poskytovatel)

021 19463
CZ0221 19463

Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne  16.12.2019 uzavřely Smlouvu o zajištění čistících a úklidových
služeb v objektu DPMB, a.s., budova Novobranská 18, Brno.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně (snížení) rozsahu předmětu plnění.
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Dupra 1729:1324: méfi‘ta Bma, ? s.
Stfed .. LI 1)1vi;'~'u;10\ ;.:1. arealo L1 TEZ
Hlinky 64/161. Pmm'ky, 603 00 Brno

Domcovacrersm; 656 46 -1- Dodatek E;_ 1

smlouvy o zajiéténi éisticich a 1'1klidovS/ch sluieb
uzavfené podle ust. § 1746/2 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb. obéanského zékoniku

Cislo smlouvy objednatele: 19/1 115/5084

Objedrzatel:

Nézev spoleénosti: Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
Sidlo: Hlinky 64/151, Pisérky, 603 00 Brno, Doruéovaci 61510 656 46
Spoleénost je zapséna v obchodm'm rejstrl'ku Krajského soudu v Bmé, oddil B, vloika 2463
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:
Kontaktm’ osoba ve vécech smluvnich:

Kontaktm’ osoba ve vécech technickych:
v

ICQ: 25508881
DIC: CZ25508881

Spoleénostje plétcem DPH

(déle jen objednatel)

a

Poskytovatel:

Nézev spo1eénosti: PERFECT pure service, o.p.s
Sidlo: Budovatelské 872/51, 696 01 Rohatec
Zapsénazv obchodm’m rejstriku vedeném u Krajského soudu v Brné
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:
Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
Kontaktni osoba ve vécech technickych:

16:0: 02119463
DIC: CZ0221 19463
Bankovm’ spojem’:
Spoleénostje plétcem DPH

(déle jen poskytovatel)

Preambule

Smluvni strany shodné prohla§uji, ie dne 16.12.2019 uzavrely Smlouvu 0 zaji§téni éisticich a uklidovych
sluieb v objektu DPMB, a.s., budova Novobranské 18, Brno.

Predmét dodatku

Smluvm’ strany se dohodly na zméné (sniieni) rozsahu predmétu plném’.
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Na základě  výše  uvedeného  se mění  čl.  111.  odst.  2,3  smlouvy -   „Cena  za  prováděné  služby", který
bude mít následující znění:

111.            `

Cena za prováděné služby

1.    Cena za 1  měsíc činí: 34 000,-Kč bez DPH

Ostatní ustanovení

Na základě změny rozsahu předmětu plnění se mění „Příloha č.  1  - Pasport úklidu Novobranská", která
je nedílnou součástí tohoto dodatku č.  1.

Závěrečná ustanovení

1.      Pokud nebylo v dodatku  č.1  smlouvy ujednáno jinak,  řídí  se právní poměry účastníků,  příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

2.      Tento dodatek č.1  smlouvyje vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu
a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

3.      Dodatek  č.1   smlouvy  nabude   účinnosti   dnem  jeho  uveřejnění  dle  zákona  č.   340/2015   Sb.,  o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4.      Smluvní   strany   prohlašují,   že  tento   dodatek  č.1   smlouvy   byl   sepsán   podle  jejich   skutečné  a
svobodné  vůle,  dodatek  č.1   smlouvy  si  přečetly  a  s jeho  obsahem  souhlasí.  Ujednání  obsažená
v tomto   dodatku   považují   za   ujednání   odpovídající   dobrým   mravům   a   zásadám   poctivého
obchodního styku, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.

Za objednatele:

V Bmě dne . € .` . §. :  1rp t c2

Dodatek č.1  smlouvy č.19/1115/5084

Za poskytovatele:
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Na základě  výše  uvedeného  se mění  čl.  111.  odst.  2,3  smlouvy -   „Cena  za  prováděné  služby", který
bude mít následující znění:

111.            `

Cena za prováděné služby

1.    Cena za 1  měsíc činí: 34 000,-Kč bez DPH

Ostatní ustanovení

Na základě změny rozsahu předmětu plnění se mění „Příloha č.  1  - Pasport úklidu Novobranská", která
je nedílnou součástí tohoto dodatku č.  1.

Závěrečná ustanovení

1.      Pokud nebylo v dodatku  č.1  smlouvy ujednáno jinak,  řídí  se právní poměry účastníků,  příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

2.      Tento dodatek č.1  smlouvyje vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu
a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

3.      Dodatek  č.1   smlouvy  nabude   účinnosti   dnem  jeho  uveřejnění  dle  zákona  č.   340/2015   Sb.,  o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4.      Smluvní   strany   prohlašují,   že  tento   dodatek  č.1   smlouvy   byl   sepsán   podle  jejich   skutečné  a
svobodné  vůle,  dodatek  č.1   smlouvy  si  přečetly  a  s jeho  obsahem  souhlasí.  Ujednání  obsažená
v tomto   dodatku   považují   za   ujednání   odpovídající   dobrým   mravům   a   zásadám   poctivého
obchodního styku, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.

Za objednatele:

V Bmě dne . € .` . §. :  1rp t c2

Dodatek č.1  smlouvy č.19/1115/5084

Za poskytovatele:
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Na zékladé vyée uvedeného se méni 61. Ill. odst. 2,3 smlouvy - ,,Cena za provédéné sluiby“, ktery

bude mit nésledujici znéni:

III.

Cena za provzidéné sluiby

1. Cena za 1 mésic éini: 34 000,- Kc": bez DPH

Ostatni ustanoveni

Na zékladé zmény rozsahu pfedmétu plném’ se mém’ ,,Pfiloha (E. 1 — Pasport Uklidu Novobranské“, které
je nedilnou souéésti tohoto dodatku 6. 1.

Zévéreéné ustanoveni

l. Pokud nebylo v dodatku (3.1 smlouvy ujednéno jinak, fidi se prévm’ poméry fiéastnikfi, pfisluény'Imi
ustanovenimi obéanského zékoniku.

2. Tento dodatek (3.1 smlouvyje vyhotoven ve dvou vyhotovenich, z nichi kaidy mé platnost originélu
a kaidé strana obdrii p0 jednom vyhotoveni.

v
3. Dodatek 63.1 smlouvy nabude L'léinnosti dnem jeho uvefejnéni dle zékona c. 340/2015 Sb., 0

zvlé§tnich podminkéch fiéinnosti nékterych smluv, uvef‘ejfiovéni téchto smluv a o registru smluv.

4. Smluvni strany proh1a§uji, ie tento dodatek 6.1 smlouvy byl sepsén podle jejich skuteéné a
svobodné vfile, dodatek 6.1 smlouvy si pfeéetly a s jeho obsahem souhlasi. Ujednéni obsaiené
vtomto dodatku povaiujl’ za ujednéni odpovidajici dobrym mravfim a zésadém poctivého
obchodm’ho styku, na dfikaz éehoi pfipojuji vlastnoruém’ podpisy.

Za objednatele: Za poskytovatele:

V Bmé due/11.23”; P910
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