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Dodatek č 4 ke smlouvě o poskytováni úklidových služeb č FAC/19/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

společně pak též jako „smluvní strany“ dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
 

se dohodli na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. FAC/19/08 v tomto znění: 

I. 
Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je rozšíření úklidové plochy v objektu objednatele Finanční úřad v Trutnově, 
Slezská 166, 541 01 Trutnov. 

V této souvislosti se v plném rozsahu ruší dosavadní znění přílohy č. 1 smlouvy "Cenová specifikace 
prováděných služeb" a je nahrazeno přílohou č. 1 k tomuto dodatku "Cenová specifikace prováděných 
služeb".

 

DODATEK Č. 4 
ke smlouvě č. FAC/19/08 

o poskytování úklidových služeb 
v prostorách Finančního úřadu v Trutnově, Slezská 166, 541 01 Trutnov 

uzavřené dle ust. § 269, odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění 

Účastníci smlouvy: 

Česká republika - Generální finanční ředitelství 

se sídlem: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
IČ: 

DIČ: 
Zastoupení: 

Lazarská 12/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město , 
ČNB, Pobočka Hradec Králové 
_____________ 
72080043 
CZ72080043 
Ing. Václav Sokol, vedoucí Oddělení hospodářské správy v 
Hradci Králové 

na straně jedné jako objednatel 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

ISS Facility Services s.r.o. 

se sídlem: 
zapsaná: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
IČ: 

DIČ: 
Zastoupení: 

Antala Staška 38/510, 140 00 Praha 4 - Krč 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
25812 
Československá obchodní banka, a.s., Praha 
__________________ 
60470291 
CZ60470291 
Ing. Jan Boháček, jednatel a 
__________________, obchodní a marketingový ředitel 



/SS Facf.lt 

 

1.239,76 Kč bez DPH 
26.035,00 Kč bez DPH 

312.420,00 Kč bez DPH 

V Praze dne 30.08.2016 
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V souvislosti se změnou znění přílohy č. 1 smlouvy dochází i ke změně znění čl. 2.1 smlouvy 
následovně: 

2.1 
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že objednatel včas uhradí zhotoviteli smluvní cenu za 
provedení výše uvedené služby. Výše ceny je stanovena v přílohách č. 1 a č 6, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. 

Cena za pravidelný úklid za 1 den plnění 
Cena za pravidelný úklid za 1 měsíc plnění 
Cena za pravidelný úklid za 1 rok plnění 

Cena za 1 pravidelnou měsíční dodávku hygienického materiálu činí 2.015,00 Kč bez DPH. 

II. 
Závěrečná ustanovení dodatku 

1. Ostatní ujednání smlouvy č. FAC/19/08 ve znění jejích dodatků zůstávají nezměněna. 
2. Nedílnou součástí dodatku č. 4 je příloha č. 1 „Cenová specifikace prováděných služeb“. 
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

1.9. 2016. 
4. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. 

Dva takové stejnopisy obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 

V Hradci Králové dne 29. 8. 2016 
 


