Dodatek č. 5
Smlouvy o poskytování služeb
(Služby provozu světelně signalizačních zařízení)
číslo smlouvy objednatele: D 1327/00015/15
číslo smlouvy poskytovatele: SmP – VO – 2/2016
uzavřené mezi smluvními stranami
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
dne 21. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“)
Smluvní strany:
Statutární město Pardubice
Sídlo:
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČO:
00274046
DIČ:
CZ274046
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
326561/0100
Zastoupené ve věcech smluvních:
Ing. Martinem Charvátem, primátorem města
Zastoupené ve věcech plnění smlouvy:
Ing. Vladimírem Bakajsou, vedoucím odboru dopravy
(dále též: „objednatel“)
a
Služby města Pardubic a.s.
Sídlo:
Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice
IČO:
252 62 572
DIČ:
CZ 25262572
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:
123553/5500
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1527
Zastoupená ve věcech smluvních:
Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva
Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva
Zastoupená ve věcech plnění smlouvy:
Milanem Ryšánem, vedoucím divize Veřejné osvětlení
(dále též: „poskytovatel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 smlouvy
(dále jen „dodatek č. 5 “)
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I.
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na tom, že se zrušují veškerá ujednání v Příloze ke smlouvě o
poskytování služeb (Služby provozu světelně signalizačních zařízení) nadepsané jako
„Objem prací dle smlouvy pro rok 2020“ a nahrazují se ujednáními uvedenými v Příloze ke
smlouvě o poskytování služeb (Služby provozu světelně signalizačních zařízení) nadepsané
jako „Objem prací dle smlouvy pro rok 2021“, která je uvedena v příloze tohoto dodatku
č. 5.
II.
Závěrečná ujednání
Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále
platná a účinná.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 5
odešle tento dodatek č. 5 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem
vnitra ČR. O uveřejnění dodatku č. 5 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní
stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako
kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy včetně dodatků vyjma výše jednotkových
cen nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 5 smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem
souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě
vyhotovení.
Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti
dnem 1. 1. 2021, nejdříve však okamžikem uveřejnění v registru smluv dle odst. 2 tohoto
článku tohoto dodatku č. 5.. Pro případ, že dodatek č. 5 bude podepsán pozdějšího dne,
smluvní strany ve vzájemném konsenzu prohlašují, že ujednání v tomto dodatku se budou
vztahovat i k období od 1. 1. 2021 do nabytí platnosti dodatku.
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 5 zveřejněn ani do tří měsíců
od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného
bezdůvodného obohacení.

Příloha: Objem prací dle smlouvy pro rok 2021
V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele

Za poskytovatele

……………………………………..
Ing. Martin Charvát
primátor města Pardubic

……………………………………..
Ing. Petr Beneš
předseda představenstva

……………………………………..
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Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva
DOLOŽKA
Předmět tohoto dodatku č. 5 smlouvy o poskytování služeb ze dne 21. 12. 2015 byl schválen
usnesením Rady/Zastupitelstva města Pardubic č. ………………. ze dne …………………..
V Pardubicích dne:

Ing. Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy
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