
a‘» /4&?‘é’Mák/aa

Dodatek č. 5

Smlouvy o úklidu vnitřních prostor ze dne 12. 6. 2014

(dále jen „Dodatek č. 5“)

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Pracoviště Brno

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel

Jednající: Mgr. Pavel Krejčí, ředitel pracoviště CSSZ Brno

ICL 00006963

DIC: neplátce

Kontaktní adresa: Veveří 7, 602 00 Brno

ID datové schrénky: 19kaiq3

@ankovm' spojem': Ceská národní banka

Císlo účtu: 10006-77921641/0710

(dále jen „Objednatel“)

FORCORP GROUP spol. s r.o.

Sídlo:

Jednající/Zastoupená:

Zapsaná v obchodním rejstříku:

Hodolanská 413í32I 779 00 Olomouc

vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

43244

IČL 27841031

DIC: CZZ7841031

ID datové schránky: gdx6vdp

Evčankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Císlo účtu: 43-1947270227/0100

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel budou dále vtomto Dodatku č. 5 označování jednotlivě také

jako „Smluvní strana“ a společně také jako „Smluvní strany“)



I.

Předmět Dodatku č. 5

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2014 smlouvu o úklidu vnitřních prostor, jejímž předmětem

je provádění úklidu a doplňování hygienických potřeb v budově OSSZ Třebíč, Karlovo

náměstí 106/57, 674 17, Třebíč (dále jen „Smlouva“).

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 5 jsou změny ujednání Smlouvy uvedené včl. II. tohoto

Dodatku E. 5, na nichž se Smluvní strany dohodly.

II.

Změna ujednání

1. V El. 4 odst. 4.1. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

„Cena za provádění úklidu je stanovená dohodou smluvních stran jako měsíční paušální cena a činí bez

ohledu na počet pracovních dní v daném měsíci 7 568,97 Kč bez DPH.“

2. V čl. 4 odst. 4.5. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

„Celková cena včetně DPH činí 9 158,45 Kč měsíčně.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 5 nedotčené zůstávají vplatnosti

a účinnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., nejdříve však ode dne

1. 1. 2020.

3. Poskytovatel souhlasí stím, aby tato Smlouva byla uveřejněna v registru smluv v souladu se

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

4. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 3 (slovy: třech) stejnopisech, z nichž 2 (slovy: dva)

stejnopisy obdrží Objednatel a 1 (slovy: jeden) stejnopis obdrží Poskytovatel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly, a že byl

uzavřen po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují

Smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: '2 Pd 3323 V Olomouci dne: of] 71 ŽÚ/7

 

Mgr. Pavel Krejčí

ředitel pracoviště CSSZ Brno jednatelka

FORCORP GROUP spol. s r.o.
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