
   Úklidové služby Brno
Číslo smlouvy objednatele: 955/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 461/2018

Číslo smlouvy zhotovitele    

DODATEK Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 

ÚKLIDOVÉ  SLUŽBY BRNO
___________________________________________________________________________________________________

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

Objednatel:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

                      Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

                      OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287

                      Zastoupena ředitelem Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

                      ve věcech technických zastoupena               

                      IČO: 70932581, DIČ CZ70932581

Zhotovitel:   IPO – STAR s.r.o.

                      Hynaisova 692/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

                      OR u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 6751

                      zastoupený , jednatelem

                      IČO: 60778156, DIČ – CZ60778156

                                                                                                 I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 9. 2017 (dále jen
„smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1. 

Zdůvodnění

 Rozšíření předmětu smlouvy o provádění úklidových a hygienických prací a služeb v  prostorách
společnosti  Správa  a  údržba  silnic  Jihomoravského  kraje,  příspěvková  organizace  kraje,
cestmistrovství Brno.

                                                                                                II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově
zní:

1. Předmětem této smlouvy je provádění úklidových a hygienických prací  a  služeb v  prostorách
společnosti  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  příspěvková organizace kraje, ředitelství –
administrativní budova „A“, oblast Střed – administrativní budova „B“ a budova cestmistrovství Brno.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění
a nově zní:

1. Smluvní  strany se dohodly,  že  cena za  úklidové a hygienické práce specifikované v článku II.  této
smlouvy. Bude hrazena v měsíčních splátkách, přičemž jedna splátka je částka ve výši  Kč
včetně DPH.  Podrobná specifikace je uvedena v přílohách k této smlouvě. V ceně úklidu jsou započteny
veškeré práce specifikované v přílohách a prováděné v četnosti dle této přílohy.  
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Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění
a nově zní:

1. Úhrada ceny díla bude prováděna objednatelem 1 x měsíčně na základě faktury, a to zvlášť pro ředitelství
– administrativní budova „A“ a zvlášť pro administrativní budovu „B“ a budovu cestmistrovství Brno dle
této smlouvy, vystavené zpětně do pátého dne následujícího měsíce.  Zhotovitel vystaví fakturu (daňový
doklad)  ve  dvojím  vyhotovení.  Faktura  bude  doručena  objednateli  elektronicky  na  email:

                                                                                 III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost
prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru
smluv.

Dodatek č.  1  podléhá  uveřejnění  v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.,  o  zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou aktualizované přílohy:

- Cenová kalkulace úklidových prací 
- Specifikace podlahové plochy a četnost úklidu Brno
- Specifikace úklidových prací Brno

      

                                                                                   
V Ostravě, dne 4. 6. 2018 V Brně, dne 4. 6. 2018                                              

Za zhotovitele:                                              Za objednatele:

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

                                     Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel                                

IPO – STAR s.r.o.                                        Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, 
 příspěvkové organizace kraje
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