
Dodatek č.7 ke Smlouvě o zajištění stravování uzavřené dne 10. 3. 2003 mezi: 
 
 
Dodavatel:              Fakultní nemocnice Ostrava 
                                17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba 
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. 11. 1990, č.j.OP-054-24.11.90 
Zastoupená:             Ing. Ivo Žolnerčíkem, náměstkem ředitele pro techniku a provoz 
Bankovní spojení:   ČSOB a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 8010-0309258333/0300 
IČO:                         00843989                             DIČ:                CZ00843989 
 
Odběratel:              Státní ústav pro kontrolu léčiv, org. sl.  
                                 Šrobárova 48, Praha 10, 100 41 
Zastoupen:              PharmDr. Zdenkem Blahutou, MHA 
IČO:                         00023817                                             
 
 
Smluvní strany se s účinností od data oboustranného podpisu tohoto dodatku dohodly 
na nahrazení dosavadního znění čl. II. smlouvy tímto textem:  
 
      
     II. 
Cena hlavního jídla bez polévky u výběru č.I, II a veget. stravy je stanovena částkou 51,25 Kč 
 
Cena hlavního jídla bez polévky u výběru č.III je stanovena částkou  62,01 Kč 
 
Cena hlavního jídla bez polévky u diety šetřící je stanovena částkou  52,73 Kč 
 
Cena hlavního jídla bez polévky u diety diabetické je stanovena částkou 55,26 Kč 
 
Cena hlavního jídla bez polévky u diety bezlepkové je stanovena částkou 55,26 Kč 
Přídavek č.1/ polévka/    17,33Kč 
Přídavek č.3/salát /      18,81Kč 
Přídavek č.7 /svačinový salát/  93,60 Kč 
Přídavek č.8 /puding/     23,45 Kč 
Přídavek č.9 /nápoj/     17,11 Kč 
 
 
Ke každé ceně jídla se připočítává 15% DPH. 
 
 
Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno. 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 
 
 
V Ostravě dne ……………….    V Praze dne ………………. 
 
 
 
…………………………..                                                         …………………………… 
            dodavatel                                                                                 odběratel 
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