
 

Strana 1/2 

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí služeb 
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

uzavřený mezi smluvními stranami 

 

 

1. Smluvní strana Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. 

se sídlem: U sanatoria 25, 787 01 Šumperk 

IČ: 75004011 

zastoupený: Ing. Anna Podhrázská, ředitelka 

telefon/mobil: 583 213935; 602 435 282 

e-mail: reditelka@socsluzby.cz 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 86-7472590207/0100 

kontaktní osoba:  Irena Bambušková, vedoucí stravovacího úseku 

telefon/mobil: 608 644 990 

e-mail: bambuskova@ddspk.cz 

(dále jen Objednatel) 

a 

2. Smluvní strana Eurogastro catering s.r.o. 

se sídlem: I.P. Pavlova 4/91, Olomouc, 779 00 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem C 43478 

IČ: 285 68 028 

statutární zástupce: Mgr. Librová Petra 

telefon/mobil: +420 724 96 50 10 

e-mail: petra.librova@eurogastrocatering.cz 

bankovní spojení: Komerční banka Olomouc 

číslo účtu: 43-3580160257/0100 

kontaktní osoba:  Mgr. Petra Horáková Librová 

telefon/mobil: +420 724 96 50 10 

e-mail: petra.librova@eurogastrocatering.cz 

(dále jen Poskytovatel) 
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Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí služeb „Zajištění 
celodenního stravování po dobu rekonstrukce stravovacího provozu“ uzavřené dne 
30. 6. 2016 (dále jen „smlouva“) následovně: 

 

Článek 1. 

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy 

 

Článek 3., odst. 1 

Předmětem plnění této smlouvy je zajištění celodenního stravování (5 jídel denně) pro 230 
uživatelů sociálního zařízení s názvem: “Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o.“, a to po 
dobu rekonstrukce (118 dní) stravovacího provozu v rozsahu a v souladu se zadávací 
dokumentací. 

 

Článek 5., odst. 1  

Termín plnění: 

zahájení plnění:  od dne počátku zahájení rekonstrukce stravovacího provozu  

ukončení plnění:  118 dní po zahájení 

Objednatel oznámí poskytovateli termín zahájení plnění alespoň 14 dní předem. 

 

Článek 2. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž 

Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení tohoto dodatku. 
 
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

 

OBJEDNATEL:                                   POSKYTOVATEL: 

V Šumperku dne 21.11.2016                                         V Olomouci dne 25.11.2016 
 
 
 
….………………………………                                           ..……..…………………………………… 
Ing. Anna Podhrázská                                                   Mgr. Petra Horáková Librová 
         ředitelka                                                                     jednatelka společnosti 


