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k zmluve o dielo uzavretej podľa IX. dielu Obchodného zákonníka zo dňa 11.10.1994 

ČI.L 
ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: 

Zastúpená: 
Bankové spojenie 
č. účtu : 
IČO: 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv 
Kvetná 11 
825 08 Bratislava 
Ing. Milan Rybár 
Štátma pokladnica 
7000133657/8180 
165 221 

Dodávateľ: 

Registrácia: 

Zastúpená: 

Bankové spojenie 
Č. účtu: 
IČO: 
DRČ : 

Čistota servis 
Súmračná č. 15 
821 02 Bratislava 
102- 1692 

Anna Tullalová, majiteľka 
tel. 0903 720577 
Uni Banka a.s. Bratislava 
25 187/ 1200 
32 098 561 
1022015093 

ČUL 
PREDMET PLNENIA 

2.1. Predmetom tohto dodatku je zmena plochy predmetu plnenia , ktorá sa rozširuje o 
zabezpečenie upratocacích prác o plochu : 2 443 m2. 

2.2. Týmto dodatkom sa dopĺňa rozsah prác, ktorý bude vykonávaný na základe písomnej 
objednávky: 

tepovanie kobercov za m 2 13,- Sk 
umývanie okien v kanceláriách za m 2 12,- Sk 
umývanie okien horolezeckou technikou ( súvisí od fakt. subdodávateľa) 
tepovanie stoličiek za 1 ks/ 30,- Sk , sedacie súpravy za 1 m 2 15,- Sk 
priemyselné čistenie podzemného parkpoviska za m 2 20,- - 30,- Sk 



2.3. Objednávateľ súhlasí s tým , že upratovacie práce v objekte budú vykonávané v čase od 
16,00 hod. do 20,00 hod. : 

či. m. 
Cena 

3.1. Cena za zhotovenie podľa čl.2.1 - 2.3 v rozsahu tohto dodatku za mení . Mesačná 
fakturácia je na základe vykonaných prác : 

Firma nieje platcom DPH. 

V cene je zahrnuté polievanie kvetov na chodbách a zasadačkách, umývanie (čistenie 

4.1 Všetky ostatné ustanovenia zostávajú bez zmien v platnosti. 
4.2 Dodatok je vyhotovený v Štyroch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a dva pre 
dodávateľa. 
4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto dodatku, že dodatok bol 
uzatvorený na základe ich prejavenej vôle, slobodne a vážne, čo potvrdzujú podpisom svojich 
oprávnených zástupcov. 
4.4 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.01.2006. 
4.5 Ruší sa dodatok č. 5 Karpatská ul. č. 23 . 

V Bratislave , dňa 30.12.2005. 

Sk mesačne : 
DPH: 

145 557,- Sk 
0 
145 557,- Sk Spolu : 

balkónov) 

Čl. IV. 
Záverečné ustanovenia 

ČISTOTA - SERVIS 
TULLALOVÁ ANNA 
S ú m r a č n á 15 

821 0 2 B R A T I S L A V A 

825 08 Bratislava Kyetna jl.11 
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