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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odběru pokrmů ze dne 11.12.2019 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený mezi smluvními stranami: 

 

Fakultní nemocnice Bulovka 

se sídlem: Budínova 67/2, Praha 8 - Libeň, 180 81 

IČ:  00064211 

DIČ:  CZ00064211 

bank. spojení: Česká národní banka 

č. účtu:  16231081/0710 

IDDS:  n9hiezm 

zastoupená:  

(dále jen „dodavatel“ na straně jedné) 

 

a 

 

NUVIA Dosimetry s.r.o. 

se sídlem:  Na Truhlářce 39/64, 180 00 Praha 8 

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6993  

IČO:    45240043 

DIČ:    CZ45240043 

bankovní spojení:  Komerční banka 

číslo účtu:   565448101/0100 

IDS:   6kd9i8 

zastoupená:  

 (dále jen „zákazník“ na straně druhé) 

 

(dodavatel a zákazník dále společně jako „smluvní strany“) 

 

Článek I. 

Předmět Dodatku  

1.1 Smluvní strany se z důvodu změny cenové kalkulace za dodavatelem dodané pokrmy 

specifikované ve Smlouvě a dále v souladu s čl. 3.3. bodem b) Smlouvy o dodávkách 

pokrmů ze dne 11.12.2019 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následující změně Smlouvy: 

- stávající obsah Přílohy č. 3 Smlouvy s názvem „Příloha č. 1 bod 1.2. – Cenová kalkulace“ 

se ruší a nahrazuje novým obsahem, který je zároveň přílohou tohoto Dodatku. 

 

Článek II.  

Závěrečná ustanovení 

2.1 Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají i nadále v platnosti. 

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu v pořadí druhou podepisující se 

smluvní stranou a účinnosti nabývá dne 1. 1. 2022 za předpokladu, že Dodatek bude 

nejpozději k tomuto datu uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí dodavatel. 

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 



2 

 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

2.4 Zástupci smluvních stran potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetli, 

porozuměli jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je nové znění přílohy č. 3: 

 Příloha č. 3 – Ceny za odběr jednotlivých druhů pokrmů 

 

 

 

V Praze dne: ………………     V Praze dne: ………………….. 

 

 

Za dodavatele:      Za zákazníka: 

     

                                    

…………………….....................     …………………….....................  

Fakultní nemocnice Bulovka     Jednatel 

ředitel         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příloha č. 1 – základní struktura nabídky pokrmů a ceny za odběr jednotlivých druhů pokrmů 
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Cenová kalkulace platná od 01.01.2022 

 

 

2.1. Zaměstnanecká strava (oběd nebo večeře): 
 

Standardní jídlo Výběrové jídlo

Cena celkem MENU 

bez DPH 106,03 Kč              119,31 Kč            

Cena celkem MENU vč 

DPH 117,69 Kč              131,24 Kč            

Platba MENU strávník

bez DPH
46,90 Kč 60,20 Kč              

Platba MENU strávník

vč. DPH 51,59 Kč                66,22 Kč              

Cena MENU k fakturaci 

bez DPH 59,13 Kč                59,11 Kč              

Cena MENU k fakturaci 

vč. DPH 65,04 Kč                65,02 Kč               
 

 

Cena pacientských jídel je bez příslušné sazby DPH, zahrnuje veškeré surovinové a režijní náklady. 

 


