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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

 

Dodatek č. 4 vedený pod č. S 0581/2017/MBal

ke smlouvě o dílo č. 37/04 ze dne 12. prosince 2004

Smluvní strany

Dodatek

 

Odběratel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 300strava-Moravská Ostrava

Příjemce:

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281, 716 OO Ostrava-Radvanice

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou
 

IČ: 00845451(17)

DIČ: CZ00845451 (17)

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

VS:
  

dále jen objednatel

 

BEST OSTRAVA s.r.o.,

Nádražní 3223/ 138d, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupena Ing. Jozefem Sedlákem, jednatelem
 

IČ: 26809117

DIČ : C226809117

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

 

 

dále jen zhotovitel

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Kraj ského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27421

RADVANICE

A BARTOVICE

OSTRAVA! .
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 4

městský obvod Radvanice a Bartovice vedený pod č.

S 0581/2017IMBaI

 

Obsah dodatku
 

čl. |.

Uvodní ustanovení

1. Dne 12. prosince 2004 byla uzavřena smlouva o dílo č. 37/04 kzajištění úklidové služby vdomě

s pečovatelskou službou v Ostravě-Bartovicích.

2. Shora uvedená smlouva byla doplněna dodatkem č. l - 3.

čl. II.

Změnová ustanoveni

1. Upravuje se článek VII. Cena díla a fakturace, a to v následujícím znění: Cena za úklid společných

prostor v uvedeném rozsahu je stanovena dohodou smluvních stran a činí 3 324,- Kč za měsíc. Cena je

stanovena bez DPH vzákonné výši. Vceně jsou zahrnuty čistící a úklidové prostředky, odvody za

zaměstnance, pojištění, daň, pracovní pomůcky, pracovní oděvy a mzda.

čl. |||.

Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 37/04 se nemění.

2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nich každá

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

4. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Radvanice a

Bartovice usnesením č. 1471/76/17 ze dne 15. listopadu 2017.

Za objednatele

 

23-11-2017
Datum:
 

Misto: UCT“?\A _ .“ \wx' QL“—
 

  
Mgr. Šárka Tekielová

starostka

Za zhotovitele

 

Datum: ' — *“ 5 "

Místo:
 

 

  
lng. Joze ! ,

jednatel ')

esrRAVA
RADVANICE

A BARTOVICE

 


