
DODATEK č.7 
ke smlouvě é. 2929!TS o zaištčn. služby sv zu a zneškodněni odpadu 

1.e žtvnosu, úřadů apod. uzavřené dle l é t<<l::W 12 obcanskcho zakoniku 

PROVOZCE: Technické služby mésta Chomutova, příspěvková organizace 

namésti 1.májeR9,4J00I Chomutov 
IČO 00079065 Dlé: CL000790ú5 
Zastoupené: ředitelem panem Ing /.bv1íkem K o h I i 7 1, ~ ·n 
Bankovní spojeni Cl 

Číslo účtu. 
Telefon: .ch.cz 
Přispévková orgunizucc Jt: 1a1Ni11d v ubchodnun rcjstrik u vct.lc:111.:111 u Krnjskcho soudu v Usti 
nad Laht:111 v oddílu Pr., vložce číslu 630. 

OBJEDNATEL: DAR Corporauon s.r.o. 
Dukelská 1266, 430 O l Chomutov 
IČ: 24122319 DlČ:CZ24122319 

Duvodem uzavrenl dodatku c'. 7 ke smlouvě é.29]917:r;,·je změna počtu nádob na komunální 
odpad - Dukelská 1262 a Dukelská I 166 

IV. 
,CFNOVf PODMÍ~~\; 

Ccnovépodminky pn~~bd5)_l.?_í od 1.1.20~2 pi'<.;dsla~-uji: • 
CL::NOVA POLO/KA PRO NADOBU NA CF.NA 7.A SA7.BA 
OLJPADOOBJEMU II00LITRli .IF.DNOTKU OPII· 

BEL DPH - Ke % 
KONTi:JNL::R - Dukelská 1262 
KONTEJNER - Dukelská 1266 

I 3.091.- 
13.091 ,· 

[ CEN_<?V!\ ~OLOZ:K_~-- ~~~~ - 
' ZA CELKOVY PO(TT NADOB 

21 
21 

POCF.T 
SVO7.U 

52 
52 

CENA ZA ROK 
VČ.DPH 

I 5 ~40,- 
15.840.,_- ---- 

Na sji:dnany rozsuh plr1,'ni J,k ✓a_ccloroéni ~,b~Jubi o tuto ~c.:nu D.t sv11.1: a udstrn1\11vůní 11d i.1du _ 
PO('ET Ni\DOB O OBJEMU 1100 I.ITRlJ: ? + 2 l'L:TNOST SVOZU: h: týdně 

r-----+- ------ - 
ia bez DPH D P H 

• Kč % f Ke - -- -- T ·-· ---- ·- 
52.364,- 21 10.996,44 

I 

í-(;~a vč~PH---· 
1 Ké 

63.360.- 

Smluvní strany jsou si plné vědomy zákonné povinnosti od I. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/20 l SSb., o 
zvláštních podminkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) všechny případné dohody, kterými se smlouva doplňuje, mění. nahrazuje nebo ruší, včetně 
smlouvy samotné a to prostřednictvím registru smluv. Uvcřejnčnim smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí 
vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy a metadat podle ~ S odst. 5 zákona o registru smluv do 
registru smluv. 
Smluvní strany berou na védami, že smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnost smlouvy 
nastává dnem zveřejnění v registru smluv. 

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny 

V Chomutově dne: 1'1 f. I.i} /1.J!J 

Objednavatel. corporati
0 o\)-.~\t,o: 241 , 

V Chomutově dne 11.5.2022 

Pro~ozcc: 
Technické služby k ',;ta ~ho~mtova, 

přlspěvko 
Ing. Zbyně· ~ o b I í že k 

ředitel 

TECHN!CKÉ SLUŽBY 
MÉST A CHOMUTOVA rs' 

piispévková organizace '..S/ 
F.\KTURACE 

430 01 Chomutov. ná111. 1. mAIe 89 
IČO: 00079065, oic. CZ00'.J79065 

t; 


