
Dodatek č. 6

Smlouvy o úklidu vnitřních prostor ze dne 12. 6. 2014

Objednatel:

(dále jen „Dodatek č. 6“)

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Pracoviště Brno

se sídlem:

statutární zástupce:

jednající:

IČO:

DIČ:

kontaktní adresa:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „objednatef)

Poskytovatel:

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Mgr. František Boháček, ústřední ředitel

Mgr. Pavel Krejčí, ředitel pracoviště ČSSZ Brno

00006963

neplátce

Veveří 7, 602 00 Brno

Česká národní banka

10006—77921641/0710

pbgd4ti

FORCORP GROUP spol. s r.o.

se sídlem:

zapsaná:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „paskytovatef)

Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc - Hodolany

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl.

43244

_jednatelkou společnosti

27841031

CZ27841031

Komerční banka, a.s.

43—1947270227/0100

gdx6vdp

(Objednatel a Poskytovatel budou dále v tomto Dodatku č. 6 označovaní jednotlivě také jako

„Smluvní strana a společně jako „Smluvní strany“)



Článek I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2014 Smlouvu o úklidu vnitřních prostor, jejímž předmětem je

provádění úklidu a doplňování hygienických potřeb v budově OSSZ Třebíč, Karlovo náměstí 106/57,

674 17 Třebíč (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku č. 6 jsou změny ujednání Smlouvy uvedené v čl. II. tohoto Dodatku č. 6,

na nichž se Smluvní strany dohodly.

Článek II. Změna ujednání

V čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

„Cena za provádění úklidu je stanovená dohodou smluvních stran jako měsíční paušální cena a

činí bez ohledu na počet pracovních dní v daném měsíci 7.880,05 Kč bez DPH.“

V čl. 4 odst. 4.5. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje zněním:

„Celková cena včetně DPH činí 9 534,86 Kč měsíčně.“

Článek III. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 6 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to v plném znění se znečitelněním

osobních údajů. Smluvní strany rovněž tímto prohlašují, že dodatek neobsahuje obchodní tajemství

ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, nejdříve dne 1. 5. 2021.

Tento Dodatek č. 6 je uzavřen elektronicky a je podepsán osobou oprávněnou jednat za ČSSZ

kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat druhou Smluvní stranu

uznávaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že tento dodatek je sepsán

na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na

důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne Ci E'llělÉtronicky

podepsal(a),

Za objednatele: a pos ytovatele:

Datum: 2021.04.07

Digitálně podepsal
12:15:35 CEST

Mgr' Pavel Mgr. Pavel Krejčí

 

' V ' Datum: 2021.04.09

KreJCI 10:40:31 +02'OO'

Mgr. Pavel Krejčí .................................._................................

ředitel pracoviště ČSSZ Brno jednatelka společnosti




