
Dodatek č. 17 ke smlouvě
o zajištění závodního stravování

1. Dodavatel: JANíčKOVJ stravovánf s.r,o., Havránkova 1l, 619 0(i Brno
Ič: 26256541, DIč: CZ26256541
Bankovnf st+oiení: -
č.účtu:
zastoupený ředitelem společnosti panem Petrem Janíčkem
dále jen dodavatel

2. Odběratel: Centrunn dopravního výzkumu, v.v.i.
Líšeňská 2657/33a. 636 00 BrnoIJeĎSká 2ó57/33a, 03ó UU Brn(l
Ič:449 94 575, Dlč:CZ44994575
Zastoupený panem : Ing. Jindřichern Fíčern, Ph.D., ředitelem
Bankovní spojení:
číslo účtu: '
dále jen oďběratel

Smluvní strany:
Smluvní strany se ďohodly na novém zněm odst. III, výše uvedené smlouvy:

IIž. Cenové a platební ujednání

3. Cena m zajiště.ní sttavomcích služeb a způsob úhrady:
Cena za zajištění stravovacích služeb je 27 500 Kč, slovy: dvacet sedm tisíc pět set komn

bez DPH snížené sazby / za měsíc. Zahrnuje následující činnosti dodavateie pro odběratele.
Výdej teplých obědů, mytí nádobí a úklid j íde}ny, výde3ny včemě prostředků k tomu
určených, vybavení výdejny (ubrousky, dochucení jídel).

Stravování služby bude dodavatel fakturovat 1 x měsíčně . Odběratel bude smluvenou cenu
hradit dodavateli převodem na účet na základě předlobné faktury. Splatnost faktury je 14
dnů od vystavení. V případě, že nebude provedena odběratelem úhrada dle přebětu snílouvy
v bodě I., rná dodavatel právo přerút dodávku obědu. Dále smluvní sťrany sjednávají úrok z
prodlení za pozdní úhrady pohledávek ve výši O,05% z dlužné částky za kaMý den prodlerií,

V. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou výtiscích, z rúchž obě strany obdrží po
jednom výtisku. Na právní vztahy tímto ďodatkem neupravené se vztahují příslušné právrú
předpisy.Dodateknabýváplatnostidnernpodpisuaúčinnostidne 1.1.2021

Smlumí strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byla
poaepsáms po projednání a na základě svobodné vle. Dodatek smlouvy je podepsán
oprávněnou osobou.
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