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A ISII 

Mčslskıì část I'ı`:ıIı:ı 7 
se sídlem U Průlımıı 

ıćz 00003754 
DIČ; CZ00003754 

zastoupená Společ 

7U S.ı'.0. 
Ortenovo náměstí 
IC; 20418274 
Dıćz CZ20118274 

I l33R/38. 170 00 Prčılm 

ností 

947/128 

Korťspoııdťııčııı' ndrťsn: 
7U s.r.o. 
Komuımrdů 46 
170 00 Praha 7

ì 
VI\ ııı\ 

jednající jednatclem Mgr. Tomášem Trnkou 
jako Objednatel na straně jedné (dále jen ,,Oł7jedıınłel")

3 

Společnost AZURA A-Z servis, s.r.o. 
Se sídlem v Praze 5, Mikšovskêho 836/38 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 68252 
IČ; 25765841 
DIČ; CZ25765841 
bankovní 
číslo 
jednající jednatelem ]iřím Kováříkem 
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen ,,Zh0t0vitel”) 

uzavírají tento 

dodatek č. 9 ke Smlouvě č. 19/12 
OZE! 
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A. Změna Smlouvy 
Dne 29. 6. 2012 l\\ˇl.ı mezi Snılııvními .Stržıımiııi u7.nvh'n;í .‹»nıI‹›uva ‹› 7.al'4(l)""' 

úlxlidových jn-nçı č_ 'IQ/12 (dále o/n.ıČ‹wżın.í jako Sınloııvzı) S u‹'ınn‹›st1 ml 1. 71. 

na jejím). 7.'ı1xl.ıdť* 1ı_v1.\ Sjı`‹lıı.íiı.ı po\'inı\ost l`‹›.'~l\_VI“Vi\l*'l" VYl*“"'/"'"'l lm' Uhl“ nflll l 

úklidové Služby, jak jsou Spvx`iÍilx‹w.íııy v uvı'd‹'n‹'“ Sıııl‹›uv‹". V dolw po ii;/.żıv/ł‹'n'I'lI,'t‹› 
Smlouvy se smluvní slıˇanv dolıodlv n.\ ı'ıprnv‹" r‹ı'/'flzılíıı kvůli r‹›7.Šiř‹“nı Stzıv'ajı‹ı‹h 
prostor O objekt lnÍorm.ıČııí cvntruınl Prnlıa 7, l)ı"lni‹`l\á l4Ť'›7/44, l'f‹1l1" 7/ '”l"" lllkau' 
pro\ˇ.'ıdC`nýclı prací ju přílohou Č. 4. S účinností od 13.11.2015 l1)'l luk u7'aVf"n 
dodatek Č. 2, kterýın došlo k rozšíření prn\'.'ıdı'“ný‹`lı prací V olıjvktu l"ri1I1liŠl<0 l<ÝÍ7~l<0 
683/22 - l\am`0lái`e 7NP. S účinností od 1.12.2016 pak došlo k uzavření d‹›dałl<U Č- 3 
kvůli zrušení pro\ˇádC`n)ˇ'clı prací v ol`Ij0lxlu Fraııtiškáı Kříżkıı 683/22 - kanceláře 7Nl' a 
zahájení provádění prací V objektu Veletržní 505/3, Praha 7. S úČinn‹›Sti od 19.2.2018 
byl pak uzavřen dodatek Č. 4 7. důvodu úpravy rozsalıu kvůli rozšíření prováděných 
prací v objektu Františka Křížka 683/22 - ordinace 11, 111, a IV. NP, dne 21.5.2018 byl pak Z důvodu rozšíření prováděných praci V objektu Františka Kříżka 683/22 - 
prostory v1 PP uzavřen dodatek Č. 5, Súčinností od 1.1.2019 byl pak U7-2lVř€'f\ dod , , ›, , . n atek Č. 6, kter) m došlo k upravě cen Z duvodu zvýšení minimální mzdy dle nař- 
vl. S účinností od 1.11.2019 pak došlo k úpravě cen Z důvodu rozšíření prováděných 'kl'd u ' 

ı ových Služeb v objektu Fr. Křížka 22 a Veletržní 33 dodatkem Č. 7. Dodatkem Č. 8 pak byla upravena četnost úklidu od 1.4.2020 v objektu Dělnická 44. 

V době po uzavření Smlouvy a dodatku Č. 1, 2,3,4,5, 6, 7a 8 se smluvní Strany dohodly na úpravě ceny za prováděné úklidové práce Z důvodu vyjmutí úklidu objektu Dělnická 44, tedy na úpravě čl. 3 bod 3.1. od 1.10.2020 následovně: 
A) Smluvní Strany se dohodly na tomto dodatku, kterým Se mění čl. 3 bod 3.1 takto: 

čl. 3 

Cena plnění 
Cena za provádění úklidových prací se sjednává za měsíční období v pevné výši, 
která činí: 

Objekt M.Horákové 691/ 2 - MČ Info 
- bez DPH 7 917,00 Kč 

Objekt U Studánky 15/ 621 
- bez DPH 3 187,00 Kč 

Objekt Fr.Křížka 683/ 22 
Společné prostory domu 

_ bez DPH 28 811,00 Kč 

øhjøıfl vøıønžni 505/33 
_ bez DPH 5 710,00 Kč 

Ke konečné ceně bude přìpočtena DPH v zäküflfim Sł2m0V€ľ1ë Výši-

_ iz“.
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B) Qstatní ı`lánl\_\ˇ n hody tímto dotlntkeııı ne‹lot‹'eiıı'- /.i”ıSt/ıvćıjí v pl.ıtn‹›sti. 

Il. Závčrečııá ust.1n‹›veııí 

Tento dodatek byl podeps.ín ve dvou vylıotoveníclı, 7. niťlıý. kćıżdá smluvní Strana 

obdrží po jednom. Obě vyliotovení podepS.ın.i ‹ıl›‹'“ina smluvními stranami mají 

právní účinky oriy,inálu. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho registrace vregistru smluv dle 7.:'ıkona Č. 340/2015 Sb., O 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

registru smluv. 

Smluvní strany výslovně Sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru 
smluv 

dle Zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská Část Praha 7 do 30 dnů od 

podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou Smluvní stranu O provedeném 
uveřejnění v registru smluv informovat. 

Smluvní Strany souhlasí S uveřejněním tohoto dodatku a konstatují, že v dodatku 

nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle Zákona Č. 340/ 2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv 

a zákona Č. 106/ 1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím. 

Smluvní strany si tento dodatek přečetly, S jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že byl 
sepsán na základě jejich pravé a Svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojuji Své podpisy. 

V Praze dne 30.9.2020 

_. , 
za zhotovitele 

Mgr. Tomáš Tml<a Iifi Kovářík 
jednatel jednatel 
7U s.r.O. AZURA A-Z Servis, s.r.o. 

j 
A7'_IHA A-Zıervısısro l I 

Mkàovsvnho ë.t"àI38. 158 U0 Praha 5 
Tel.: 257 220 070. Fax 257 221921 
ICO: 2578584 ı. Dıc- czzsrssóıı 

&ZUI'a2"/ 
A-Z SERVIS, S.r.o. 
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