Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování úklidových služeb
Číslo smlouvy Objednatele: 666/00066001/2016
Číslo smlouvy Poskytovatele: 666/00066001/2016
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ:
00066001
DIČ:
CZ00066001
jejímž jménem jedná:
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
(dále jen „Objednatel“)
a
2 B Services s.r.o.
sídlo:
IČO:
DIČ:
zápis v OR:
jejímž jménem jedná:

Sadová 1326, 280 02 Kolín V
02718545
CZ02718545
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 222716
Denisa Bílá, jednatelka

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé
(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a
§ 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1 (dále
jen „Dodatek“)
I. PREAMBULE
1. Smluvní strany uzavřely dne 29.12.2016 smlouvu o poskytování úklidových služeb (dále jen
„Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „Úklid objektů KSÚS Středočeského kraje vč.
doplňování hygienických potřeb pro rok 2017/2018“ (dále jen „Zakázka“).
2. Dne 1.1.2018 nabyl účinnosti dodatek č. 20 ke zřizovací listině „Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvkové organizace“ (dále jen „Dodatek č.20“), který byl schválen
zastupitelstvem Středočeského kraje (usnesením č. 029-09/2017/ZK ze dne 19.9.2017). Dodatek
č.20 mění rozsah činnosti Objednatele a vyjímá se některý majetek svěřený k hospodaření.
Vyjímaným majetkem je Sportovně-rekreační areál Vrchbělá.
3. S ohledem na výše uvedené, tj. kdy Objednatel není oprávněn hospodařit a spravovat Sportovněrekreační areál Vrchbělá, je nutné omezit rozsah poskytování služeb Poskytovatelem dle Smlouvy
o veškeré služby týkající se Sportovně-rekreačního areálu Vrchbělá.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 9.2. Smlouvy se Smluvní strany
dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
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II. PŘEDMĚT DODATKU
1.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
a) Přílohy č. 1 až 4 ke Smlouvě se mění tak, že se z těchto příloh odstraňují všechny položky či
části, které se týkají Sportovně-rekreačního areálu Vrchbělá a zároveň se o odpovídající
množství ponižují všechny položky či části příloh, v nichž jsou v souhrnu zahrnuty položky či
množství týkající se Sportovně-rekreačního areálu Vrchbělá.
b) Smluvní strany pro odstranění pochybností výslovně uvádějí, že vyjmutím Sportovněrekreačního areálu Vrchbělá z poskytování služeb prováděných Poskytovatelem, dochází ke
snížení odměny za poskytování služeb dle čl. 5 Smlouvy, a to na výši dle aktuální přílohy č. 1
- Specifikace Odměny za Služby ke Smlouvě. Příloha č. 1 zcela nahrazuje Přílohu č. 1, jež
byla přílohou ke Smlouvě.
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a
souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.

Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a
Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

4.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje
jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

5.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 - Specifikace Odměny za Služby

V Říčanech dne 8.1.2018
Objednatel:

___________________________________
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Kolíně dne 18.1.2018
Poskytovatel:

________________________________________
2 B Services s.r.o.
Denisa Bíla, jednatelka
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