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DODATEKČ.1
ke Smlouvě o provádění úklidových prací

dále jen ,,Smlouva" a ,,Dodatek č. l"

Smluvní strany:

Česká republika - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu,
se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,
pošt. schránka P. O. BOX 110, 143 00 Praha 4,
IČ: 604 98 021, bankovní spojení ČNB, a.s., Praha l, č. ú.: 52626881/0710,

ID: 7ruiypv,
zastoupená ředitelem Mgr. et. Mgr. Pavlem Bacíkem,
(dále jen ,,objednatel")
a
PERFECT pure service, o. p. s.
společnost zapsaná v rejstříku OPS vedeném u KS v Brně, oddíl O, vložka 637,
se sídlem Budovatelská 872/51, 696 01 Rohatec,
IČ: 02119463, DIČ: CZ02119463,
bankovní spojení: FlO Banka a. s., č. ú.: 2300661571/2010,
zastoupená ředitelkou společnosti paní Ing. Mgr. Marií Šedovou, MBA, LL. M.,
(dále jen ,,poskytovatel")

uzavírajípo vzájemné dohodě tento Dodatek Č. l ke Smlouvě:

ČI. I.
ČI. IV. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že cena za služby se zvyšuje na částku 5.499,50 KČ bez
DPH, tj. 6.654,40 KČ včetně DPH za jeden měsíc pravidelného úklidu, počínaje dnem 1. 8.
2020.

ČI. II.
l. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. l je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá

smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. l přečetly, že rozumí jeho obsahu a s tímto

obsahem souhlasí, což níže stvrzují vlastnoručními podpisy a otisky razítek.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 S'b., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smlu , uveřejňování těchto smluv a registru smluv.
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