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Dodatek č. 1 Smlouvy o úklidu, 
ze dne 29. 6. 2017 

(dále jen „Dodatek č. 1") 

Zdravotn i ustav se sidlem v 
Doruceno: 10 .07 . 2018 
ZU/ 20546/ 2 0 18 
listy ; 1 prllahv , 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

Sídlo: 

Zastoupená: 
IČO : 
DIČ: 
Kontaktní adresa: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel") na straně jedné 

a 

FORCORP GROUP spol. s r.o. 

Sídlo: 
Jednající/Zastoupená: 
Zapsaná v obchodním rejstříku : 

IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé 

11111 , 11 111m111 m11 
zusoes6e455401 

Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava 

RNDr. Petrem Hapalou, ředitelem 
71009396 
CZ71009396 
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava 

Česká národní banka 
 

Hamerská 812, 772 06, Olomouc 
 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
43244 
27841031 
CZ27841031 
gdx6vdp 
Komerční banka, a.s. 

Objednatel a Zhotovitel budou dále v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Smluvní 
strana" a společně také jako „Smluvní strany") 
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I. Předmět Dodatku č. 1 

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2017 Smlouvu o úklidových službách, jejímž předmětem je 
pravidelný a opakovaný výkon činností specifikovaných v této Smlouvě v Příloze č. 1 - prostory 
v objektu na adrese 4. května 287, Vsetín (dále jen „Smlouva"). 

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ujednání Smlouvy uvedená v čl. II. tohoto Dodatku č. 
1, na níž se Smluvní strany dohodly. 

II. Změna ujednání 

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

- Cena za provádění úklidu na uklízených plochách dle Přílohy č. 1 je stanovená dohodou 
smluvních strana jako měsíční paušální cena a činí bez ohledu na počet pracovních dní 
v daném měsíci: 

3.705,- Kč bez DPH 
Smluvní strany se dohodly, že čl. 4. odst. 4.1. předmětné smlouvy, se mění takto: 

- Celková cena včetně DPH činí 4.483,05 Kč měsíčně 
Smluvní strany se dohodly, že čl. 10 odst. 10.1. předmětné smlouvy, se mění takto: 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019. 

III. Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zastávají v platnosti 
a účinnosti beze změn. 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dne 1. 7. 2018 a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

3. Poskytovatel souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla Objednatelem uveřejněna v registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a 
účinném. 

4. Tento Dodatek č . 1 je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 2 (slovy: dva) 
stejnopisy obdrží Zhotovitel a 2 (slovy: dva) stejnopisy obdrží Objednatel. 

S. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 
po projednání podle jejich pravé a svobodné v51e. Na dťlkaz výše uvedeného připojují Smluvní 
strany své podpisy. 

Za Objednatele: 

V Ostravě dne 28. 6. 2018 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
RNDr. Petr Hapala, ředitel 

Ldravotnr llslav se sídlem v Ostravli 
Partyzán&ké nám. 7, 702 00 Ostrava 
IC: 71009396 39 

Za Zhotovitele: 

. clC/ r; . .l_c 1t 
V Olomouci dne ..... ...... ... . .. 

ORP G::tOU P "I , ,o 
( I , ' c do/;,11·, ? 79 00 

i1íL, DIČ Cl27841031 
, ":~ íorc•Ji p@forcorp cz 

oLl[11:_ www.:.:..:.:.:.:.:.:.f=orcorp.cz rn 
ORCORP GROUP spol. s r.o. 
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