DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Č. 2016/0188
„Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha – Řepy, 09/16-08/18“
uzavřená podle §1810 a násl. zákona č.89/2012Sb., občanského zákoníku
1. Smluvní strany
Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6
zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou
tel.: +420 234 683 111 nebo 234 300 005
fax: + 420 235 300 129
IČ: 00231223
DIČ: CZ00231223
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-2000700399/0800
kontaktní osoba:
tel./e-mail:
(dále jen „objednatel“)
a

Pražské služby, a.s.
se sídlem: Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9
zastoupená:
vedoucím odboru obchodu, na základě plné moci
IČ: 60194120
DIČ: CZ60194120
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsána v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432,
tel./fax:
e-mail:
zástupce ve věcech technických:
vedoucí technicko výrobního odboru, závod 12
tel./e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2016/0188 „Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha –
Řepy, 09/16-08/18“ uzavřené dne 18. 7. 2016
2. Účel dodatku
2.1.

Účastníci se dohodli na změně článku č. 2 uvedené smlouvy, který po změně zní:
2. Předmět plnění
2.1.

Podkladem pro uzavření smlouvy jsou zadávací podmínky objednatele uplatněné dle § 12 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto podmínky jsou pro
zhotovitele závazné.

2.2.

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje k:
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1.

2.

obsluze 96 ks odpadkových košů na psí exkrementy a 10 ks stojanů na psí sáčky (frekvence 5x týdně,
po, út, st, pá, ne) – tj. vyprazdňování košů, likvidace odpadu a doplňování sáčků v počtu 25 ks u každého
koše a stojanu,
údržbě (zajištění řádného technického stavu košů a stojanů), opravy, případně výměny poškozených
košů, úklid okolní plochy v rozsahu 20m2).

Výše uvedené činnosti jsou blíže specifikovány v zadávací dokumentaci (viz příloha smlouvy č. 4).
3. Doba plnění
Doba plnění obsluhy 3 ks navýšených odpadních košů na psí exkrementy (viz mapa př. č. 2) je stanovena
následovně: s účinností od 1. 5. 2017 do 31. 8. 2018.
4. Cena plnění
4.1.

Cena byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném
znění.

4.2.

Jednotkové ceny za obsluhu a údržbu košů nezměněny oproti původní smlouvě.

4.3.

Cena za obsluhu 3ks navýšených odpadních košů na psí exkrementy po dobu plnění činí 30 127,80- Kč bez
DPH a 36 454,64Kč včetně DPH. (dílčí rozpočet př. č. 1)
Celková cena smlouvy činí bez DPH 1 514 599,-Kč, DPH 318 065,79, včetně DPH 1 832 664,79 Kč.

4.3.

5. Ostatní ujednání
5.1.

Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.

5.2.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou si vědomy toho, že jejich závazkový vztah zakládaný touto smlouvou
se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Dále strany sjednávají, že pokud nebylo v tomto
dodatku ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající (včetně práv a povinností stran)
občanským zákoníkem.

5.3.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5.4.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel. Tento
dodatek se uzavírá na základě usnesení RMČ č. Us RMČ 000169 ze dne 10. 4. 2017.
6. Podpisy smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.

V Praze dne: ………………

V Praze dne: …………………….

.......................................................
za zhotovitele

........................................................
za objednatele
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DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu v souladu s usnesením RMČ č. 000169 ze dne 10. 4. 2017.

V Praze dne ……………………

……….......................................

..............................................

pověření členové Zastupitelstva MČ Praha 17
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