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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

1) Střední průmyslová škola na Proseku

se sídlem Novoborská 610/2, 190 00 Praha 9
IČ:
14891239
CZ14891239
DIČ:
jejímž jménem jedná Mgr. Jiří Bernát

jako objednatel na straně jedné {dále jen „objednatel")
a
2) Azura A-Z servis s.r.o.
se sídlem Mikšovského 836/38, 158 00 Praha 5
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 65282
257 65 841
IČ:
DIČ: CZ 257 65 841
jejímž jménem jedná Jiří Kovářík, jednatel
jako zhotovitel na straně druhé {dále jen „zhotovitel")
tento

dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 16/2016- úklidové práce
(dále jen „tento dodatek")

A) Změna smlouvy
1.1.

S účinností od 22.8.2016 byla mezi Smluvními stranami uzavřena smlouva o poskytování
služeb č. 16/2016 - úklidové práce {dále označovaná jako Smlouva), na jejímž základě byla
sjednána povinnost Poskytovatele vykonávat pro Objednatele úklidové služby, jak jsou
specifikovány v uvedené Smlouvě. S účinností od 1.1.2018 byl pak uzavřen dodatek č. 1.

1.2.

V době po uzavření této Smlouvy a dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na úpravě
Článku 3 (Cena plnění) této Smlouvy s účinností od 1.1.2019 z důvodu navýšení
minimální mzdy takto:

Čl. 3 Cena plnění
3.1.

Cena za provádění úklidových prací se tvoří takto:
a) Cena za provádění úklidu dle čl. 1 bodu 1.1. smlouvy činí v souladu s Přílohou č.1
Smlouvy:
1 504,00 Kč bez DPH denně - objekt Novoborská 2
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Cena zahrnuje veškeré náklady na běžný úklid
Cena nezahrnuje spotřební materiál - fakturován zvlášť podle skutečné
spotřeby a aktuálního ceníku, který je Přílohou č. 3 této Smlouvy

b) Mimořádný úklid dle čl. 1 bodu 1.3. a 1.5. této smlouvy se provádí dle aktuální potřeby
klienta a na základě jeho jednorázové objednávky.
Ostatní články a body tlmto dodatkem nedotčené zůstávajl v platnosti.

B. Dohoda o narovnáni
Smluvní strany si dohodly, že z důvodu navýšení rozsahu pracf činila v období od 1.10.2018 do
31.12.2018 cena:
Kč 1 367 ,00 bez DPH denně - objekt Novodvorská 2

C. Závěrečná ustanovení
1.
Tento dodatek byl podepsán ve dvou vyhotoveních z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom. Obě vyhotovení podepsaná oběma smluvními stranami mají právní účinky originálu.
2.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem 1.1 2019.
3.
Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že byl sepsán
na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na
důkaz čehož pnpojují své podpisy.
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