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Dodatek č. 2
ke Smlouvě DPMol20l9l70l|8-| o dodávkách zboží a poskytování

služeb v rámci tzv. náhradního plnění ve smyslu zákona o
zaměstnanosti pro rok 2021

uzavřené dle ustanovení $ 1746 odst. 2 zákonač.89120|2 Sb., občanský zákoník, v platném
zněni

mezi smluvními stranami

Dodavatel:
Chráněná dílna TiRo Blansko s. r. o.
Sídlo: Havlíčkova 5t712, Blansko, PSČ ó78 01

IČ 27714357
DIČ CZ27714357
č. ú.
adresa datové schránky: 38tvs9d
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53946
jednající p. Vítem Novotným, jednatelem
(dále jen jako dodavatel)

odběratel:
Dopravní podnik města olomouce, a. s.
Sídlo: KoŽelužská 563/1,olomouc, PSČ 779 00
ÍČ: 47676639
DIČ CZ47676639
adresa datové schránky: mtsdrnx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl B, vloŽka 803
zastoupený Ing. Pavlem Zatloukalem, místopředsedou představenstva a Ing. Jaroslavem
Michalíkem, členem představenstva
(dále jen jako kupující)

Smlouva o dodávkáchzboží a poskytování sluŽeb v rámci tzv. náhradního plnění ve smyslu
zákona o zaměstnanosti (dále jen smlouva) se dle dohody smluvních stran mění takto:

V čl. il. Předmět smlouvy, se slova 
',v 

celkové ceně 2.000.000,- Kč (slovy dvamiliony korun
českých) bez DPH" nalvazují slovy,, v celkové ceně 2.500.000'- Kč (slovy dvamiliony pět set
tisíc korun českých) bez DPH, za kalendářní rok".

V čl. IV. Platební podmínky, se slova ,,Cena zboži či služeb je stanovena dohodou
smluvních stran a zahrnuje odměnu dodavatele za poskytnutí náhradního plnění ve výši 9 yo:',

nahrazují slovy ,,Cena zboží či sluŽeb je stanovena dohodou smluvních stran a zahrnuje
odměnu dodavatele za poskytnutí náhradního plnění ve výši 8 oÁ.".

Včl. vII. Sankční ujednání, se slova ',Vpřípadě, 
Že odběratel do 3l.12.2019*,nahrazují

slovy ,,V případě, že odběratel do 3 l. 12.202I*.

V čl. vilI. Doba trwání smlouvy, se slova ,,a to do 3l ' 12.2019* nahrazují slovy ,,a to do 31

72.2021*.



V ostatních ustanoveních zůstává smlouva beze změny.

Tento dodatek nabýváúčinnosti dnem podpisu.
Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, znichž každá ze smluvních stran

obdrŽí po jednom.

V Blansku dne ..
18 -12- 

2ť120 V Olomouci dne I I -t2- ilt20

Zadodavatele:

Vít Novotn;ý,

Zaodběrate|e:

Ing.

mo.cz I o-nrail:

sgĚťFtrflffi
Dopravní podnik města olomouce, a.s'

KoŽeluŽská 563/1, 7]9 00 olorrrouc
lČ: 47 67 6639 l DlL cZ47 67 6639

venstva

o.cz




