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DODATEK č. 1. ke

Smlouvě o úklidu vnitřních prostor

Obchodní firma nebo název:

IČ:

DIČ:

Sídlo / místo podnikání:

Zastoupena:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednate|“)

Obchodní firma nebo název:

Registrace v OR:

IČ:

DIČ:

Sídlo / místo podnikání:

Zastoupena:

(dálejen Dodavate|“)

(dále jen „ dodatek")

|.

Smluvní strany

ČR — Česká správa sociálního zabezpečení

00006963

CZ 00006963

Pracoviště ČSSZ Brno, Veveří 7, Brno, 602 00

PhDr. Miroslavem Votýpkou, ředitelem pracoviště

čssz Brno

ČNB Brno

FORCORP GROUP spol. s r.o.

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u

Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vložka 43244

27841031

C227841031

Hamerská 812, 779 00, Olomouc - Holice

_jednatelkou společnosti

Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 1. 7. 2014 Smlouvu o úklidu vnitřních prostor (dále jen

„smlouva“), jejímž předmětem je provádění úklidu a doplňování hygienických potřeb

v budově OSSZ Třebíč, Karlovo náměstí 106/57, 674 17, Třebíč. V souladu s čl. 12. odst.

12.2. této smlouvy, se smluvní strany dohodly níže uvedeného data na tomto dodatku č.:

1:



Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je smluvní úprava ceny v souvislosti

s navýšením minimální mzdy od 1. 1. 2017.

Cena a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že čl. 4 odst. 4.1. předmětné smlouvy, se mění takto:

- Cena za provádění úklidu je stanovená dohodou smluvních stran jako měsíční

paušální cena a činí bez ohledu na počet pracovních dní v daném měsíci:

5. 750,80; Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly, že čl. 4. odst. 4.5. předmětné smlouvy, se měnítakto:

- Celková cena včetně DPH činí 6. 958,47,- Kč měsíčně

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají

v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem: 1. 1. 2017.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i poskytovatel obdrží po

jednom vyhotovení.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že s textem dodatku souhlasí a na důkaz toho připojují

své podpisy.

    

  

V Brně dne;/„M . 12. 2016

Za objednatele:

Česká správa sociálního zabezpečení

PhDr. Miroslav Votýpka

ředitel pracoviště ČSSZ Brno
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V Olomouci dne 77. 12. 2016

Za dodavatele:
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FORCORP GROUP spol. s r.o.

jednatelka společnosti



 
 


