
Pracovní návrh

Dodatek . 1

ke Smlouv  o dílo . 324/03/09 uzav ené dne 27.2.2009

Smluvní strany:

CLEAN International, spol. s r. o.
se sídlem Kaplická 29, Praha 4, 140 00

O: 48035661
DI : CZ48035661
Zastoupená: Ing. Tomá em Tervinem, jednatelem spole nosti
Bankovní spojení: eská spo itelna, a.s. Praha, .ú.: 2120821339/0800
(dále jen „zhotovitel“)

a

Spole enství vlastník  jednotek domu Bechlínská 705, Praha 9 – Let any
se sídlem Bechlínská 705, 190 00  Praha 9 - Let any

O: 27578577
Zastoupeno: Janem Líka em, p edsedou výboru, ing. Alenou Zají kovou, místop edsedou
výboru
Bankovní spojení: eská spo itelna, a. s., .ú.: 1971102389/0800
(dále jen „objednatel“)

uzav ely ní e uvedeného dne, m síce a roku, tento dodatek . 1, na jeho  základ  dochází
k roz ení etnosti prací takto:

1x týdn , a to v pátek v dob  od 8.00 hodin do 16.00 hodin provád t úklid vybraných
spole ných ástí domu:

- zametení a vyt ení dosucha podlah vybraných spole ných prostor domu v etn  vyt ení
a uklizení kabiny výtahu a to tak, aby z podlah byly odstran ny ve keré ne istoty
(prach, skvrny, bláto apod.) a ze st n kabiny výtahu ve keré ne istoty a prach

- odstran ní ne istot z podlahových drá ek dve í výtahu
- odstran ní ne istot a mytí ohmatk  skel vstupních a pr chozích dve í u vchod  do

domu
- odstran ní ne istot a mytí ohmatk  na zrcadlech, tla ítkách a madlech v kabin  výtahu
- termínem „vybraná spole ná ást domu“ i „vybraný spole ný prostor domu“ se

rozumí plocha chodeb vstupního prostoru od vstupních dve í do domu a  k výtahu (0.
podla í – p ízemí) a schodi  mezi p ízemím a 1. nadzemním podla í

dy v dny úklidu spole ných ástí domu nebo vybraných spole ných ástí domu vyprázdnit
obsah (papírové letáky apod.) krabic nebo jiných nádob z prostoru u schránek ve vstupních
prostorách domu do nejbli í sb rné nádoby na recyklovaný odpad.



Pracovní návrh

druhá strana Dodatku . 1 ke Smlouv  o dílo . 324/03/09

a následn  ke zvý ení m sí ní fakturované ástky o 2.200,- K  + DPH takto:

I.

1.  ástka 16.800,- K /m s. v celkové cen  bez DPH se m ní a nahrazuje ástkou
     19.000,- K /m s. bez DPH

2.  ástka 19.992,- K /m s. v celkové cen  v etn  19% DPH se m ní a nahrazuje
     ástkou 22.610,- K /m s. v etn  19% DPH

II.

1.  Dodatek . 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, s platností originálu a ka dá strana obdr í po
     2 vyhotoveních.

2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a ú innosti nabývá dne 1.6.2009.

V Praze dne 7.5.2009

Zhotovitel:      Objednatel:

…………………………..    ……………………………
      Ing. Tomá  Tervin
      jednatel spole nosti


