Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
,,Úklidové práce v budovách města Chebu"
1. objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupen:

město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ 00253979
KB Cheb č. ú.
Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města
V

a

2. poskytovatel:
dc Wolf GROUP s.r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rqjstříkovým Soudem v Plzni, spisová značka: C 7300
se sídlem:
Americká 2452/14, 350 02 Cheb
IČO:
64831442
DIČ:
CZ64831442
bankovní spojení:
ČSOB Cheb, Č. účtu
zastoupen:
Štěpánem dc Wolfem, jednatelem

Preambule
Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 4 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:
Dne 25.11.2021 byla objednateli doručena žádost o navýšení ceny dle ČI. 5, odst. 5.3 smlouvy.
Na základě žádosti dojde od 01.01.2022 k navýšení ceny za úklidové práce v důsledku změny
právními předpisy stanovené minimální mzdy.
Z výše uvedeného důvodu se mění odst. 5.1 článku V. Cena smlouvy.

Článek I. Předmět dodatku
Původní znění odstavce 5.1 Článku V. smlouvy ve znění dodatku Č. 3:
5.1

Cena za úklid se dohoäou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní. Objednatel
se zavazuje uhradit poskytovateli za úklid smluvní cenu v následující výši:

a) cena za běžný úklid:

cena v KČ bez DPH za l kalendářní měsíc 96 958,40,

b) cena za mimořádný úklid:
,

cena v KČ 244,04.
bez DPH za l hodinu úklidu na jednoho
pracovníka

DPH bude účtováno dle platných právních předpisů.
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se zruŠuje a nahrazuje se novým zněním:

5.1

Cena za úklid se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní. Objednatel
se zavazuje uhradit poskytovateli za úklid smluvní cenu v následující výši:
c) cena za běžný úklid:

cena v KČ bez DPH za l kalendářní měsíc 101 424,30,

d) cena za mimořádný úklid:
'
cena v KČ bez DPH za l hodinu úklidu na jednoho
pracovníka 255,28.

DPH bude účtováno dle platných právních předpisů.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění
prostřednictvím registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje
realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne
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·

V Chebu dne
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za objednatele
Mgr: Antonín Jalovec, starosta

Štěpán dc Wolf, jednatel
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