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Dodatek číslo 2	,'20. ,10. 20ÍB
smlouvy o dodávce stravovacích poukázek z 8.1.2015        > • /-"•-■        ;- ■
Smluvní strany
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, příspěvková organizace zřízená podle § 86 z.č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
se sídlem Moskevská 1531/15,400 01 Ústí nad Labem
zastoupen Ing. Pavlem Bernáthem, ředitelem
(dále jen „Objednatel")
a
Le Cheque Déjeuner s. r. o.
se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4
zastoupená Stéphanem Nicoletti, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 35300
(dále jen „Dodavatel")	,
Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 13.1.2015 smlouvu o dodávce stravovacích poukázek navazující na výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu. Po dobrých vzájemných zkušenostech z plnění uvedené smlouvy se strany dohodly, k návrhu „Objednatele" spočívající v nepodstatné změně ve smyslu zákona 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, uzavřít dodatek odstraňující drobné chyby v textu smlouvy a prodlužující vzájemnou spolupráci.
I.
Nové znění článku 2.2 zní;
2.2      Předpokládané maximální množství odebraných stravovacích poukázek na základě
této Smlouvy bude činit 460 000 ks za dobu trvání této Smlouvy.
II.
V článku 4.1 je opraven chybný text na správný:
chybně:	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
L.B.Schnejdera 32
370 01 České Budějovice
správně:	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
L.B.Schneidera 32
370 01 České Budějovice
chybně:	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Ditrichova 17 120 00 Praha 2
správně:	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Dittrichova 17 120 00 Praha 2
III.
Nové znění článku 9.2 zní:
9.2      Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.1.2019.
IV.
Ostání ujednání Smlouvy a jejího dodatku číslo 1 zůstávají beze změny.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech určených po jednom vyhotovení pro každou ze smluvních stran a nabývá účinnosti ke dní 1. 1. 2017.
V Ústí nad Labem dne
 :   //■'  JO-Mt,
 V Praze dne 17.10.2016
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Ingí Pavel Bernáth ředitel
 Ing. Jiří Kráčmar generální ředitel
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