
Č. j . : 29474/2016-93/9 

Číslo v CES: 5520/1 

Číslo úkolu: 3661/5169/27/93 
3661 /5139/10/93 

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ ÚKLIDOVÝCH 

SLUŽEB 
uzavřené dne 30. 9. 2016 mezi 

1. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj 

se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1, PSČ: 110 15 

zastoupená Ing. Jiřím Krumpem, ředitelem Odboru hospodářských služeb 

IČ: 660 02 222 

DIČ: není plátcem DPH 

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 

číslo účtu: 629001/0710 

na straně jedné (dále jen „Objednatel") 

a 

2. Ladislav Vaško 
fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, podnikající dle živnostenského zákona 

se sídlem Na Dědince 8, Praha 8, PSČ 180 00 

IČ: 885 13 203 

DIC: není plátcem DPH 

bankovní spojení:  

 

na straně druhé (dále jen "Poskytovatel") 

(Objednatel a Poskytovatel dále společně označováni jako „Smluvní strany" nebo samostatné 
jako „Smluvní strana"). 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746, odst. 2 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník"), v návaznosti na zákon 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ") tento dodatek ke smlouvě 
o poskytování úklidových služeb (dále jen „Dodatek"). 
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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 30. 9. 2016 smlouvu o poskytování úklidových služeb (dále jen 
„Smlouva"), jejímž předmětem byl závazek Dodavatele zajišťovat pro Objednatele úklidové 
služby a další související činnosti blíže specifikované v článku 2 Smlouvy (dále jen „Služby") 
a závazek Objednatele za řádně provedené služby Dodavateli zaplatit úhradu (odměnu). 

2 PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 V návaznosti na článek 8.2 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na prodlouženi smlouvy na 
dobu určitou, za úhradu, která nepřesáhne 10% původní nabídkové ceny, uvedené v Příloze č. 
1 Smlouvy. 

2.2 Nové znění odstavce 6.2 je: 

Smlouva s e uzavírá na dobu určitou do 17.2. 2017. 

2.3 Nové znění Nabídkové ceny v Příloze č. 1 Smlouvy se mění takto: 

Nabídková cena celkem = 1 543 960,00 Kč (slovy: jeden milion pět set čtyřicet tři tisíc 
devět set padesát korun českých). 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
Smluvní strana obdrží 2 (dvě) vyhotovení. 

3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smiuvnfmi stranami. 

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku a že tento Dodatek 
uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své 
podpisy. 

V Praze dne . ledna 2017 V Praze dne ledna 2017 

Za Objednatele: 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ing. Jiří Krump 
ředitel Odboru hospodářských služeb 
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Ladislav Vaško 




