
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

ze dne 19.7.2016 

Níže uvedené smluvní strany se vzájemně dohodly v souladu s ust.§ 222 odst.5 zákona 

č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na uzavření nepodstatného závazku se smlouvy 

o dílo a uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo 

tohoto znění: 

Smluvní strany: 

1. Centrum sociálních služeb Hrabyně 

se sídlem: Hrabyně 3/202, 747 67 Hrabyně 

IČ: 706 30 551 
zastoupena: MUDr. Mgr. Vladimír Plaček,MBA - ředitel 

kontakt: tel.: 553 607 800 

fax: 553 775 071 
e-mail.:  

dále jako „objednatel" 

2. HPF CleanCat, s.r.o. 

se sídlem: 

IČ: 

zastoupena: 

kontakt: 

vedena: 

dále jen „zhotovitel" 

Keramická 602, 711 00 Ostrava Hrušov 

29453810 

Roman Gebauer, jednatel společnosti 

každý jednatel jedná za společnost samostatně 

tel: 596 223 711 

fax.: 596 223 713 

e-mail:  

 KS v Ostravě, spisová značka C 54594 

I. 

Předmět dodatku 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změnách výkonů a výše úhrady za tyto výkony 

dle příloh č. la a lb. 

Přílohy č. la a lb jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 



 

Dodatek byl zpracován na základě požadavků objednatele: 

1. Na rozšíření úklidu o strojní čištění podlah vybraných prostor v četnosti 2x týdně z 

důvodu zvýšení standardu úklidu a zajištění udržení hygieny v objektu. Strojní úklid je 

v přiložené tabulce č. 1 a barevně zvýrazněn. 

2. Na navýšení svozu, vakuování a odvozu buničiny z důvodu zvýšení počtu 

inkontinenčních klientů oproti předcházejícím obdobím. Tato situace je řešena 

hodinovým navýšením z původních 3 hodin /den na 4 hodiny /den. 

Tímto dodatkem a jeho přílohami pozbývají účinnost přílohy: 

č. 1 - Cenová nabídka Smlouvy o dílo ze dne 19.7.2016 

č. 1 - Cenová nabídka Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.7.2016 a plně jej nahrazují 

přílohy č. la a lb tohoto dodatku. 

II. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem 1.2.2018 a účinnosti dnem podpisu obou 

smluvních stran. 

III. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž všechny mají platnost originálu a 

každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku. 

IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19.7.2016 neupravené tímto dodatkem zůstávají 

beze změn. 

Příloha: č. la Cenová nabídka - úklidové práce 

č 1 b Cenová nabídka - svoz, vakuování a odvoz buničiny 

V Hrabyni dne 
12. 01. 2018 

V Ostravě, dne 10.1.2018 


