
Dodatek č. 7  
ke Smlouvě o úklidu budovy Finančního úřadu v Litvínově

uzavřené dne 10. 12. 2003 ve znění dodatků č. 1 – 6
 

číslo dodatku objednatele: 03/207/0001/07D

mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město
zastoupená:  vedoucí Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
doručovací adresa: Generální finanční ředitelství, Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem

Velká Hradební 61, 400 61 Ústí nad Labem

(dále jen „objednatel”)
na straně jedné

a 

Dodavatel: DORA Services s.r.o.
se sídlem:            Opltova 179, Chudeřín, 436 03 Litvínov
zastoupená:              
IČO:             25461745
DIČ: CZ25461745
zapsaná:                         v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

číslo 19253
bankovní spojení:         
číslo účtu:          

(dále jen „dodavatel“)
na straně druhé 
 

společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní  strany  uzavřely  dne 10.  12.  2003 Smlouvu o  úklidu  Finančního  úřadu v  Litvínově,  evid.  číslo
smlouvy objednatele:  03/207/0001, která byla změněna dodatky č. 1 – 6, na základě které se dodavatel
zavázal  poskytovat  objednateli  úklidové služby v objektu  Finančního úřadu pro Ústecký kraj,  Územního
pracoviště v Litvínově, U Zámeckého parku 948, 436 01 Litvínov (dále jen „smlouva“).

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 7., kterým se smlouva mění a doplňuje způsobem
a v rozsahu uvedeném v čl. 2 dodatku č. 7.

Čl. 2 Předmět dodatku
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2.1 Bod 1 se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým v tomto znění:

Bod 1

1.1 Dodavatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provádět pro objednatele na vlastní
náklad a nebezpečí úklidové práce v budově Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územního pracoviště
v Litvínově,  U Zámeckého parku 948, 436 01 Litvínov (dále jen „místo plnění“) v rozsahu a četnosti
úklidových  prací  uvedených  v příloze  č.  1  –  Rozsah  a  četnostech  úklidových  prací  a  objednatel
se zavazuje hradit dodavateli za řádně provedené úklidové práce cenu sjednanou v bodě 3, odst. 3.1
smlouvy.

2.2 Bod 3.1 se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým v tomto znění: 

3.1 Cena za provádění úklidových prací je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s přílohou č. 1
smlouvy ve výši:  5 279,- Kč/měsíc bez DPH (slovy: pěttisícdvěstěsedmdesátdevět korun českých) 

   K ceně bude připočtena DPH ve výši platné v den zdanitelného plnění.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 7 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Dodavatel bere na vědomí, že tento dodatek č. 7 včetně přílohy bude uveřejněn v registru smluv, neboť se
na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel. 

3.3 Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1. 10. 2021,
nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

3.4 Dodatek č. 7 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

3.5 Obě smluvní strany prohlašují, že s textem dodatku č. 7 souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je příloha:
Příloha č. 1: Rozsah a četnost úklidových prací

V Ústí nad Labem dne 17.9.2021 V Litvínově dne 16.9.2021

Objednatel: Dodavatel:
Česká republika – Generální finanční DORA Services s.r.o.
ředitelství
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