
Edenred CZ s.r.o., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, DIČ: CZ 247 45 391, společnost je zapsaná u Městského soudu V Praze oddíle C, vložka 170804

Dodatek č. 1, ke Smlouvě o poskytování správy benefitů a zákaznické a technické podpory
prostřednictvím Benefity Café

Smluvní strany

Objednatel: město Orlová
Adresa: Osvobození 796, 735 14 Orlová Lutyně
Zastoupen: Ing. Radomírem Matuškem, MBA, tajemníkem úřadu
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577
Bankovní spojení: 103957163/0300

(dále jen „Objednatel“)

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel: Edenred CZ s.r.o.
Se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8
Zastoupen: , na základě plné moci
IČ: 24745391
DIČ: CZ24745391
Bankovní spojení: 43-1680820217/0100

(dále jen „poskytovatel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování správy benefitů a
zákaznické a technické podpory prostřednictvím Benefity Café, kterou mezi sebou smluvní strany uzavřely
(dále jen „Smlouva“).

I.

1. Smluvní strany společně uzavřely Smlouvu, na základě které Poskytovatel pro Objednatele spravuje
benefity a poskytuje mu zákaznickou a technickou podporu prostřednictvím Benefity Café. Smluvní
strany se dohodly na změně výše dopravného. Nově bude činit výše hromadného dopravného
poukazů/karet 50,-.

2. Ostatní body a ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Poskytovatel souhlasí, že
bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto
dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv.
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3. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platné znění: Uzavření tohoto
dodatku bylo schváleno na základě usnesení Rady města Orlová č. 826/23 ze dne: 18.12.2019.

4. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 výtisků s platností originálu, z čehož každá ze smluvních stran
obdrží jeden výtisk.

V Praze dne…1.7.2022 V Orlové 25.5.2022…

Za poskytovatele: Za objednatele:

……………………….. …………………………..
Ing. Radomír Matušek, MBA

na základě Plné moci tajemník úřadu


