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Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
University of South Bohemia 
in české Budějovice 

Dodatek č. 2 

k Rámcové dohodě o poskytování úklidových služeb č. 0119000052 
(d411e také jen .,Smlouva•) 

Číslo smlouvy Objednatele: .................... . Číslo smlouvy Poskytovatele: ...... ..................... . 

IO VZ: 53775 

Objednatel: 
se sídlem 
zastoupený: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 

Oprávnění jednat: 
Ve věcech smluvních: 

(dále jen „objednatel") 

a 

Poskytovatel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
IČ: 
DIČ: 
bank. spojení: 
č. účtu: 

Smluvní strany 

Jihočesk41 univerzita v českých Budějovicích 
Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 
Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou 
60076658 
CZ60076658 
Československá obchodní banka a.s., pobočka FIB české Budějovice, Lannova tř. 11/3, 
370 21 české Budějovice, č. ú.: 104725778/0300 

Ing. Jiřina Valentová, tel.:

OLMAN SERVICE s.r.o. 
Jakuba Obrovského 1389/lb, 635 00 Brno 
Mgr. Miroslavem Olejárem, jednatelem 
26293102 
CZ26293102 
UniCredit Bank 
2110605800/2700 

Ve věcech smluvních: Mgr. Miroslav Olejár, tel.
Ve věcech technických (vedoucí úklidu): 
objednávky:  

(dále jen „poskytovatel") 
Výše uvedené smluvní strany v souladu s čl. 11 odst. 11.4 smlouvy sjednávají tento dodatek ke smlouvě. 

tl.1. 

Předmět dodatku 
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Smlouvy, resp. zvýšení objemu poskytovaných služeb ve smyslu 

Smlouvy. Předmět Smlouvy dle čl. 1 smlouvy a přílohy č. 1 smlouvy se mění ve smyslu doplnění přílohy č. 1. 

1.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny v návaznosti na změnu nařízení vlády č. 567 /2006 Sb., o minimální mzdě, 

a to v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 2.4 smlouvy. 

čl. 2. 

Předmět a místo plnění 

2.1. Poskytovatel se podpisem tohoto dodatku smlouvy zavazuje provádět pro objednatele vlastními prostředky, vlastními 
zaměstnanci, na vlastní náklad a na vlastní nebezpečí samostatně úklidové a čisticí práce a služby v místě plnění, a to 
na základě jednotlivých prováděcích smluv, ve vzorné kvalitě a v požadovaném rozsahu. 

2.2. Místem plnění je pro účely tohoto dodatku smlouvy: ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče 
Zdravotně sociální fakulty, U Výstaviště 26, 370 OS české Budějovice, Goethe Centrum JU, Krajinská 36, české 
Budějovice 1, 370 01 české Budějovice a Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Laboratoř nemocí ryb, Zátiší 
728/11, 389 25 Vodňany. 
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2.3. Konkrétní specifikace, rozsah, četnost a časový harmonogram jednotlivých úklidových činností, které je na základě 
tohoto dodatku objednatel oprávněn objednávat a poskytovatel povinen zabezpečovat, jsou obsaženy v příloze č. 1 
smlouvy, jejíž nové znění je přiloženo k tomuto dodatku. Dosavadní znění přílohy č. 1 je tímto novým zněním přílohy č. 
1 doplněno a v plném rozsahu nahrazeno. 

2.4. Samotné objednávky provádí koordinátor objednatele. 

Organizační složka Kontaktní osoba ve Oznac!ení budovy 
Jlho&ské univerzity věcech technických organizační slolky 

/koordinátor 
objednatele 

.. 

dané Adresa 

Zdravotně sociální ústav ošetřovatelství, porodní U Výstaviště 26, 370 05 teské 
fakultu 

Fakulta ryWfství a 
ochrany vod 

Rektorát 
' 

asistence a neodkladné péče 
Výzkumný ústav rybářský a 
hydrobiologický, Laboratoř 
nemocí ryb 

Rektorát, Goethe Centrum JU 

Čl. 3. 

Ceno 

Budějovice 

Zátiší 728/11, 389 25 Vodňany 

Krajinská 36, teské Budějovice 
1, 370 01 teské Budějovice 

3.1. Celková cena za předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy a v tomto dodatku za celou dobu plnění činí: 

Cena v Kč bez DPH celkem DPH v Kč celkem Cena celkem v Kč včetně DPH 
. 

31 948 044,76 Kč 6 709 089, 40 Kč 38 657134, 20 

K ceně bude připočítáno DPH vždy aktuálně ve výši dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

3.2. Podrobná cenová kalkulace Oednotkové ceny) za prováděné služby dle smlouvy je uvedena v příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí smlouvy. 

Čl. 4 

Závěrečné ustanovení 

4.1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana 
obdrží po 1 vyhotovení. Smlouva může být vyhotovena i v elektronické podobě 

4.2. Poskytovatel bere na vědomí, že tento dodatek bude objednatelem uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy. 
4.3. Poskytovatel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
4.4. Platnost a účinnost veškerých ustanovení rámcové dohody č. 0119000052, jež nejsou tímto dodatkem dotčena, 

zůstávají v platnosti. 
4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1- 2021_Příloha č.l_Specifikace a CN_dodatek č. 2 

Za objednatele 

V Českých Budějovicích 
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Za zhotovitele 

Mgr. Miroslav Olejár, jednatel 




