
 

DODATEK č. 4
KE SMLOUVĚ o ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK

STRAVOVACÍCH POUKAZÚ
č. 20170678

uzavřené podle 5 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika — Správa státních hmotných rezerv

se sídlem:

právně jednající:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefon:

fax:

e—mail:

datová schránka:

(dále též „odběratel“)

Edenred CZ s.r.o.

se sídlem:

spisová značka:

zastoupená:

IČO:

DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefon:

fax:

e—mail:

datová schránka:

(dále jen „dodavatel“)

Šeříková 616/1, PSČ 150 85 Praha 5 _ Malá Strana,
Ing. Pavel Švagr, CSc., předseda Správy

48133990

Česká národní banka, pobočka Praha

85508881 /0710

4iqaa3x

Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8

_ C 170804 vedená u Městského soudu V Praze

Ing. Lucií Pletichovou, na základě plné moci ze dne 22. 10. 2021
24745391

CZ24745391

Komerční banka, a.s.

51—2498720257/0100

hdrvhcu

(dále také společně „smluvní strany“)



 

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění dodávek stravovacích

 

poukazů č. 20170678 uzavřené mezi smluvními stranami dne 21. 12. 2017, ve znění Dodatku č. 1,

Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu změny osoby oprávněné

k zastupování společností Edemed CZ s.r.o. V záležitostech spojených s uzavíráním smluv

na základě plné moci a dále pak, že dodavatel bude poskytovat odběrateli slevu z ceny plnění.

II.

1. V záhlaví Smlouvy se u odběratele ruší následující údaj:

DIČ: CZ48133990

2. V záhlaví Smlouvy se u dodavatele ruší následující údaje:

zastoupená: Věrou Zářeckou, na základě plné moci ze dne 4. 2. 2020

kontaktní osoba:

tel.

e—mail:

a nahrazují se údaji:

zastoupená: Ing. Lucií Pletichovou, na základě plné moci ze dne 22. 10. 2021

kontaktní osoba:

telefon:

e—mail:

3. Do čl. III. Cena plnění se Vkládá odst. 4., který zní:

„4. Smluvní strany se dohodly na slevě z ceny plnění každé dílčí objednávky, a to ve výši 2 %
z ceny plnění. Sleva 2 ceny plnění bude uplatněna na každé jednotlivé faktuře vystavené
dodavatelem. V každé faktuře musí být uvedena cena plnění před slevou, Výše slevy z ceny
plnění a cena plnění po slevě.“

Stávající odst. 4 se nově čísluje jako odst. 5.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodavatel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 4 byl Včetně Smlouvy a Dodatků č. 1 — 3
uveřejněn na internetových stránkách objednatele. Dodatek č. 4 se Včetně Smlouvy
a Dodatků č. 1 — 3 Vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 4
Včetně Smlouvy Dodatků Č. 1 — 3 zajišťuje odběratel.



 

3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
odběratel obdrží tři Stejnopisy a dodavatel obdrží jeden stejnopis.

4. Dodatek č. 4 je platný dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako
poslední.

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je:

Příloha č. 1 — Plná moc vystavená paní Ing. Lucii Pletichové dne 22. 10. 2021

..................

&) j , „
V Praze dne „V6 .70.2'?/ V Praze dne /" á/VZÚÚÁZ

Za odběratele: Za dodavatele:

Česká republika — Edenred CZ s.r.o.
Správa státních hmotných rezerv

Ing. Lucie Pletichová
na základě plné moci

 



 

PLNÁ MOC _

Společnost Edenred CZ s.r.o.,

IČ: 247 45 391, se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Proho 8. zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddfl C, vložka 170804, zastoupená: Petrem

Hrodiským, prokuristou (dále jako ..Společnost“)

h’mto zmocňuje

paní lng. Lucií Pleflchovou

bytem

aby za Společnost činilo právní Úkony (: zastupovalo ji vzáležitostech spojených
s uzavíráním standardních obchodních sm1uv s inenty (: zprostředkovatelských smluv
s partnery Společnosti, a souvisejících dokumentů zejména čestných prohlášení o
nabídek a do1ších listin potřebných pro účast Společnosti ve veřejných zakázkách a
výběrových řízeních. Toto plná moc se neuděluje kjednóním, ke kterým zákon vyžaduje
zvláštní plnou moc.

Toto p1nó moc je udělena na dobu určitou, a 10 do 31.12. 2022, nebude-li Společností
odvoláno dříve. 1010 plná moc zaniká nejpozději ke dni skončení nebo změny
pracovněprávního vztahu Zmocněnce ve Společnosti. Po zániku této plné moci nesmí
Zmocněnec již dále činit no jejim základě zo Společnost žádná jednání. Zmocněnec není
oprávněn udělit další plnou moc třetí osobě.

V Proze dne 621 10020024

Zo Společnost:

_
POdeS

, „„ _
Peter Hrčdusky, prokunsta o generolnc reditel

V Prozé dne 022. ÍÚ 020024

Zmocněnec:

Podpis:

Lucie Pl

Edenred CZ s.r.o.
Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 — Korfin

D1Č:CZ 247 45 391

edemed.cz

Spo1ečhos? :e zapsané " Měsíského soudu v Proze oddíle C. vložka 170804




