15 011 0 01

Městská část Praha - Kunratice

a
Jaroslav Kudláček -Úklidový a pomocný servis

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ KOMPLEXNÍCH ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB

Městská část Praha - Kunratice
se sídlem K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4 - Kunratice
jednající starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
IČO: 002 31 134 DIČ: CZ002 31 134
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Budějoviská 1912, Praha 4
č. účtu: 2000690389/0800
ident. ekonomického subjektu: ČSÚ čj. 157/04-3120 z 15. 3. 2004
(dále jen „objednatel“)
a
Jaroslav Kudláček - Úklidový a pomocný servis
se sídlem Pod Borovskou 209, 250 72 Kojetice
IČO: 496 59 413 DIČ: (není plátce DPH)
bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 51-1834040257/0100
živnostenský list vydaný městským úřadem Neratovice, č.j. ŽO/0000527/94/Hot ze dne 8. 2.
1994
tel.: 777 221 830
e-mail: LESK@LESK-KK.CZ
(dále jen „dodavatel“)
(spolu jen „smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A) Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2015 smlouvu o poskytování komplexních úklidových
služeb v prostorách objednatele na adrese ÚMČ K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4.
B) Smluvní strany tak mají zájem uzavřít tento Dodatek č. 1, kterým se rozšiřuje Předmět
smlouvy ze dne 30. 4. 2015 o venkovní úklid.
Článek I.
1) Smluvní strany se dohodly na rozšíření úklidových služeb, a to o venkovní úklid
v katastrálním území Kunratice (Praha).
2) Dodavatel se zavazuje vykonávat pravidelný venkovní úklid v rozsahu:
 8 hodin denně prostřednictvím 1 svého pracovníka (dále jen „pověřený pracovník“);
 zametení venkovních prostor ruční i strojní;
 odklizení nečistot z prostor;
 úklid drobného odpadu;
 ruční odvoz odpadu na určená místa;
 drobné práce jako je např. oprava, údržba apod., na které není potřeba odborná
kvalifikace (specializovaná řemesla).
3) Práce mimo pracovní dny (sobota, neděle, statní svátky a dny pracovního volna) budou
vždy předem domluveny a písemně odsouhlaseny jak objednatelem, tak zhotovitelem.
Cena bude určena písemnou dohodou smluvních stran.
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4) Dodavatel zajistí veškeré pracovní nářadí a ochranné pomůcky pro pověřeného pracovníka.
5) Objednatel každý pracovní den určí dodavateli, resp. jeho pověřenému pracovníkovi místo
a rozsah úklidových prací podle odst. 2 tohoto článku.
6) Smluvní strany se dohodly, že cena za venkovní úklid dle tohoto dodatku bude určena
hodinovou sazbou 165 Kč/hod., přičemž počet odpracovaných hodin se řídí pracovním
výkazem s uvedeným počtem odpracovaných hodin, který bude odsouhlasen na konci
každého měsíce objednatelem. Pracovní výkaz povede pověřený zaměstnanec objednatele.
Článek II.
1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu.
2) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze
Smluvních stran.
3) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek uveden v přehledu
nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha - Kunratice“ vedeném
městskou částí, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné
označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento
dodatek může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách
Městské části Praha - Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně
všech příloh a případných dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené
v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a § 2985 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně základní smlouvy ze dne
30. 4. 2015 a případných dalších dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy a
dodatku do registru smluv zajistí Městská část Praha - Kunratice bez zbytečného odkladu
po podpisu dodatku, případně po obdržení konečné verze textu tohoto dodatku ve strojově
čitelném formátu (Word) od druhé Smluvní strany. Druhá Smluvní strana se zavazuje
zaslat Městské části Praha - Kunratice konečnou podobu textu tohoto dodatku ve strojově
čitelném formátu (Word), pokud Městská část s touto konečnou verzí nedisponuje, a to do
konce následujícího pracovního dne po podpisu tohoto dodatku druhou, resp. poslední
Smluvní stranou. Městská část Praha - Kunratice se současně zavazuje informovat druhou
Smluvní stranu o provedení registrace a zašle druhé Smluvní straně kopii potvrzení správce
registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení
obdrží.
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V Praze dne 14. 6. 2017

V Praze dne 14. 6. 2017

...........................................................
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha - Kunratice

..........................................................
Jaroslav Kudláček
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