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PROYAZCEM: OBJEDNATELEM:
Technické služby města Chomutova'
příspěvková organizace

náměstí 1.Máje89/21
430 Chomutov
ftl:00079065 DIČ: CZ0O0'79O65
Zastoupené ředitelem panem

lng.Zbvňkem Kobĺíżkem
Bankovní spniéní'
Q[5|6 ŕrňłl l' 7
Telefc .-Ý--.-.-.-.--
zapsána v obchodním Ęstříku vedeném u Krajského
soudu v Ustí n.L v oddílu Pr., vloŽce číslo 630.

DAR Corporation s.r.o.

D|Č:CZ24I223I9

V návaznosti na novelu zákona o odpadech a navýŠení poplatku za odpad se s účinností od 1 .1.2021 mění výše ceny
za zajiŠtění svozu a odstranění odpadu- Z uvedeného vyplývá změna smlouvy v části lV. cENoVÉ PODMíNKY täkto:

ľV.
CENovE PoDMÍNKY

Na sjednaný rozsah plnění jde za celoroční období o tuto cenu za syoz a odstľaňování odpadu

Dukelská 1266151
430 01 Chomutov
lC: 24122319

21% 14262,1,2

21% 14 262,12

SOUHRN 23 573,76 28 524,25

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povĺnosti od 1 '7 . 2016 uveřejnit dle zákova č. 340/201 ssb., o zvláštních podmínkách
účinnosti někteých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) všechny případné dohody, kteými se
smlouva doplňuje, mění nahrazuje nebo ruší, včetně smlouvy samotné, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle
tohoto odstavce se rozumí vloŽení elektronického obrazu smlouvy a metadat podle $ 5 odst. 5 zákona o regĺstru sluv do registru smluv

Pokud nebude objednatel s návrhem cenové úpravy souhlasit, sdělítoto provozci písemně do'10łi dnů od obdżení cenové úpravy.
V takovém případě má provozce právo od smlouvy odstoupit ke dni změny ceny, coŽ oznámí písemně objednateli s provedením
vyúčtován ĺ provedených rnýkonů.

Pokud objednatel po sdělení cenové změny tuto písemně neodmítne do 10łi dnů ode dne oznámení, má se zato, Že se změnou
ceny souhlasí'

Cenaza 1 ks nádoby
Typ nádoby: kontejner lx týdně

Počet nádob 1 11 786'88

Typ nádoby: kontejner 1x týdně

Počet nádob 1 11 786'88

Cena bez DPH - Kč

1t 786,88

11 786,88

Cena vč. DPH _ Kč

ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
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