
Dodatek č. I ke smlouvě o Poskytování služeb ostrahy a recepce ze dne 28. prosince 2018

uzavřený mezi smluvními stranami:

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen ,,ÚSKVBL")
Se sídlem: Hudcova 56a; Bmo-Medlánky, PSČ: 621 00
IČO: 00019453
Zastoupený:

a

MONIT plus, s. r. o.
se sídlem nám. Svobody 76/11, 602 00 Brno
zastoupená
IČ: 27687660, DIČ: CZ27687660
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52002

I.
Předmět dodatku

Ve smyslu ustanovení ČI. VIII, bodu. 4 a odst. b) a C) výše citované smlouvy se smluvní strany
dohodly na změně smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 28.12. 2018 (dále jen
,,Smlouva") tak, že se ČI. VIII. bod l. Smlouvy mění a nově zní následovně:

Cena poskytovaných služeb byla stanovena po vzájemné dohodě smluvních stran. Objednatel se
zavazuje Zhotoviteli za služby platit nás/eduj/c/m způsobem:

Celková cena v KČ za jeden kalendářní měsíc plnění předmětu veřejné zakázky Činí 103.690,- KČ
bez DPH, 21.774,90 KČ DPH, 125.464,90 KČ VC. DPH

Změna ceny smlouvy je vázána na změnu inflace, dle stanovení Českého statistického úřadu byla
průměrná roční inflace pro rok 2020 ve výši 3,2%. Současně došlo ke zvýšení nejnižší úrovně
zaručené mzdy v letech 2020 a 2021, a to v hodinové sazbě z původních 79,80 KČ v roce 2019 na
90,50 KČ. Smluvní strany se dohodly, že toto navýšení ceny pokrývá inflaci, navýšení nejnižší
úrovně zaručené mzdy i rozšíření povinností pracovníků, kteří vykonávají recepční a strážní službu,
v souvislosti s novými hygienickými opatřeními proti šíření nového typu koronaviru, jako je,
kontrola měření teplot příchozích zaměstnanců, agenda dotazníků - prohlášení o riziku přenosu
nákazy příchozích zástupců třetích stran do budovy, kontrola a doplňování desinfekčních zásobníků
v prostoru vestibulu budovy, povinnost vybavit službu konajících vrátných ochrannými pomůckami
- chirurgické roušky nebo respirátory FFP2 a pod.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.



II.
Závěrečná ustanoveni

l. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom z nich.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
zveřejněním.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem
souhlasí a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.


