
DODATEKKE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁN/SLUŽEB -
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY CGS BRNO

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení Občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

PERFECT pure service, o.p.s.
Budovatelská 872/51, 696 01 Rohatec
'IČO: 02119463
Č. ú.: 2300661571/2010 Flo banka Hodonín
Zastoupená ředitelkou Mgr., Ing. Marií Šedovou, MBA, LL.M.
(dále jen ,, dodavatel")

čas
C~lnf podatelna
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Ev.ě.: ČGSB853OE2O2O
Lmjm.: m 17a2020
Čhlo jednací:

a

Česká geologická služba, státní příspěvková organizace
Klárov 131/3, 118 21 Praha l
IČO: 00025798, DIČ: CZ00025798
Zřizovací listina - Opatření MŽP
Č. ú.: 87530011/0710 ČNB Na Příkopě 28, 115 03 Prahal
Zastoupený: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel
Kontaktní osoba: RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D., telefon: email:
oldrich.krejci@,geology.cz
(dálejen ,, objednatel")

Společně též jako ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě jako ,,Smluvní strana".
0

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se Smlouvou o poskytování
služeb - úklidové služby Cgs Brno (dále jen ,,Smlouva") čj.: ČGS/300/18/850 ze dne 15. 8.
2018, dohodly na uzavření dodatku, kterým dochází ke změně v ČI. II, ČI. III. a ČI. VIII
Smlouvy.

II.
Místo a doba plnění

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění, doba plnění je od 1.9.2019 do
30.9.2020.

III.
Odměna a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že se paušální cena služeb od 1. 4. 2020 navyšuje z původních 15
000,- bez DPH na 17 000,- bez DPH měsíčně. Důvodem zvýšení nákladů dodavatele je
udržení kvalitních služeb, především zvýšená potřeba desinfekčních prostředků.
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VIII.
Trvání a ukončení smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že se původně uzavřená smlouva na dobu určitou do 30. 4. 2020
prodlužuje do 30. 9. 2020.

Společná a závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
1.2 Tento dodatek je uzavírán v době, kdZ byl v ČR vyhlášen nouzový stav a je nezbytné

zachovat provádění úklidových prací v CGS Brno v nezměněném režimu.
2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

' dnem zveřejnění v registru smluv, zveřejnění v registru provede objednatel.
2.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou provedeních, každá ze Smluvních stran obdrží jedno

vyhotovení.
2.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a

srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem
souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Rohatci dne
PERFECT pure service, o .S.
696 01 Rohatec Ey.mvate|s

tel. +420 77'i n: ' 'B; ř-420 5
e-" '!,1' ·". '"::n()a@sedovlČ: DIČ: CZ021

eza dodavatele

Ing., Mgr. Marie Šedová, MBA, LL.M.

V Praze dne 5/. 2é

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D
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