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Naše č. j.: UT-14915/2016
Naše sp. zn.: UT-13052/2015/03

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o provádění úklidových prací

(č.j. objednatele UT-13052 /2015)

Smluvní strany:

Česká republika - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
se sídlem Lhotecká 7, Praha 12, IČ: 604 98 021,

doručovací adresa P.O.BOX 110, Praha 4,
zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem

(jako ,,ob/ednateř)

a

PERFECT pure service, o. p. s.
společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl O, vložka 560,

se sídlem Budovatelská 872/51, 696 01 Rohatec, IČ: 021 19 463, DIČ:
CZO2 119463,

bankovní spojení: KB Hodonín, č. ú.: 107-6 183250287 /0100,
zastoupená jednatelkou Ing. Mgr. Marii Šedovou, MBA, LL.M.

(jako ,,poskytouateŕ)

na základě uzájemného konsenzu ue uěci označení daňouých dokladů (faktur)
uzauírají dodatek č. 2, kterým se doplňuje stáuající Smlouua o prouádění

úklidouých prací, ze dne 3. 6. 2015:

ČI. I.
V článku III. odst. 4) se na konci odstavce vkládá nová věta s následujícím
zněním:

"Pronajímatel se zauazuje, že daňoué doklady (faktury) budou označeny
názuem a číslem projektu u následujícím znění: Prouoz Centra na podporu
integrace cizinců pro Olomoucký kraj, reg. č. AMIF/4/06".

ČI. II.
1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčeny zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem 1. 7. 2016.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží

každá smluvní strana.
4. Strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzuji svými

podpisy.

rV Praze dne .@1 .C. l 2016 v dne,q../.t./ 2016
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projekt Provoz Centra na poclporu iritegrace cizinců pro olomoucký kraj., reg. č. AMIF/4/06, je Financován v rámci národního
progrämu Azylového, migračního a integračního fondu


