
Společnost
4-Majetková, a.s.
IČO: 28477456
DIČ: CZ28477456
se sídlem Plamínkové 1592/4, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14768
zastoupená panem Ing. Radkem Svobodou, předsedou představenstva a panem Ing.
Michalem Zděnkem, členem představenstva
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha - 4, č. ú. .
(dále jen „Objednatef )

a

Společnost
Azura A-Z servis s.r.o.
sídlem Mikšovského 836/38, 158 00 Praha 5
IČO: 25765841
DIČ: CZ25765841
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68252
zastoupená Jiřím Kováříkem, jednatelem
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.
(dále jen „Poskytovatef ‘)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jen „Smluvní strany1‘ a každá jednotlivě jen
„Smluvní stranď)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

tento

dodatekč.2 ke smlouvě o poskytování
úklidových služeb

(dále jen „dodateku)

A) Změna smlouvy

1.1. S účinností od 1.7.2017 byla mezi Smluvními stranami uzavřena smlouva o
poskytování služeb č. 31/2017 - úklidové práce (dále označovaná jako Smlouva), na
jejímž základě byla sjednána povinnost Poskytovatele vykonávat pro Objednatele
úklidové služby, jak jsou specifikovány v uvedené Smlouvě. S účinností od 1.12.2017
byl pak uzavřen dodatek, kterým došlo k úpravě čl. 5 z důvodu snížení rozsahu prací.

1.2. V době po uzavření této Smlouvy a dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě
Článku 5 (Cena za služby a platební podmínky) této Smlouvy s účinností od
1.5.2018 z důvodu snížení rozsahu prováděných prací o 2 patra ubytovny
Novodvorská následovně:
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V. Cena za Služby a platební podmínky

1. Celková cena za poskytování Služeb dle této smlouvy ve sjednaném rozsahu a za celou
dobu poskytování služeb dle této smlouvy činí:

Celková cena bez DPH: 1 056 836,- Kč
(slovy: jedenmilionpadesáttisicosmsetřicetšest korun českých)

z toho DPH (sazba 21 %): 221 935,60 Kč
(slovy: dvěstědvacetjednatisícdebětsettřicetpět korun českých)

Celková cena včetně DPH: 1 278 772,- Kč
(slovy: jedenmiliondvěstěsedmdesátosmtisícsedmsetsedmdesátdva korun

českých).

Měsíční cena od 1.5.2018 činí 71 650,00 Kč bez DPH

Ostatní články a body tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

B. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl podepsán ve dvou vyhotoveních z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom. Obě vyhotovení podepsaná oběma smluvními stranami mají právní účinky
originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem 1.5.2018.

3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že byl
liv v tísni ani za nápadně nevýhodných

V Praze dne

Za Poskytovatele:

sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, r
podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Objednatele:

ft.í. li®

Ing. Radek Svoboda
předseda představenstva

Jiří Kovářík
jednatel

Ing. Michal Zděnek
člen představenstva
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