
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o závodním stravováni č. j. smlouvy ZSM 53/PÚ-S-13-2009

Smluvní strany:
ZařIzení služeb pro Ministerstvo vnitra
Se sídlem: PřípotočnÍ 300, 10101 Praha 10
lČ: 67779999
DIČ: CZ67779999
Zastoupená: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., ředitelem
Bankovní spojeni: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Kontaktní osoba:

(dále jen jako ,,Dodavatel"), na straně jedné

a

Zdravotnické zařIzeni Ministerstva vnitra
Se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12-Kamýk
lČ: 75154960
DIČ: CZ75154960
Zastoupená: Mgr. Danou Středulovou, pověřenou výkonem funkce ředitelky
Bankovní spojeni: ČNB Praha
Číslo účtu: 4800881/0710
Kontaktní osoba:
Ve věcech smluvních

(dále jako ,,Odběratel"), na straně druhé

UzavÍrajítento dodatek č. 1 ke smlouvě č. j. ZSM 53/PÚ-S-13-2009 (dále jen ,,dodatek č. l"):

0

1. Tento dodatek č. 1 se uzavírá v souvislosti se změnou ceníku dodavatele a výše
příspěvku FKSP u odběratele.

Il.
1. výše příspěvku FKSP u odběratele se mění z původních 20,- KČ na částku 30,- KČ.
2. Cena hrazená strávníkem za hlavni jídlo a minutku je stanovena z pořizovací ceny

potravin, která je snížena o příspěvek FKSP odběratele 30,- KČ.
3. U polévky, dezertů a ovoce je cena stanovena z pořizovací ceny potravin.
4. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
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Příloha č. 2 - ka|ku|ační listy se ruší a nahrazuje ji ČI. Ill. odst. 2 tohoto dodatku.
Ceny hrazené strávníkem:

Polévka
Hlavní jídlo
Minutka
Dezert A
Dezert B
Dezert C
Ovoce 1
Ovoce 2
Salát

III.
1. Smluvní strany berou podpisem tohoto dodatku na vědomi, že v případě změn

odběratele v příspěvku FKSP bude ZSMV odběratelem informována v dostatečném
časovém předstihu s návrhem na uzavřeni dodatku ke smlouvě.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž

každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv
ve smyslu příslušných ustanoveni zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzuji svými
podpisy.

23, 01. 2019
V Praze dne

29, 01. 2019
V Praze dne


