
DODATEK č. 12
ke smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb č. 183-200-10/05

Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
zastoupen: PhDr. Jindřich Fryč, státní tajemník
IČO: 00022985 ___
bankovní spojení: 
č. ú.;
(dále jen „objednatel”,

2. Obstaratel: WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncem
se sídlem: Sazečská 560/8, 108 25 Praha 10
zastoupen: Zdeňkou Vojtíškovou, jednatelkou společnosti
IČO: 27123197
DIČ:
bankovní spojení: 
č. ú.:
Společnost je  zapsaná  ̂     vložka 98023
(dále jen „obstaratel”, na straně druhé)

se dohodly

na níže uvedeném doplnění Smlouvy.

1. V článku II. Předmět smlouvy odst. 2 Rozsah služeb se doplňuje pododstavec 2.1.1. o 
znění:

V objektu MŠMT na adrese Karmelitská 7, Praha 1 -  v rozsahu:

Budova B:
pondělí až pátek na období od 29.10. 2018 do 28. 12. 2018: od 7:00 hod. do 15:00 
hod., v obsazení jedním zaměstnancem obstaratele,

svátky: od 7:00 hod. do 15:00 hod. v obsazení jedním zaměstnancem obstaravatele,

2. V článku II. Předmět smlouvy odst. 2 Rozsah služeb se doplňuje pododstavec 2.1.2. o 
znění:

V objektu MŠMT na adrese Karmelitská 8, Praha 1 -  v rozsahu:

Budova A:
na den 27. 10. 2018: od 9:00 hod. do 17:00 hod., v obsazení dvěma zaměstnanci 
obstaratele,



3. V článku III. Cena a platební podmínky se doplňuje bod 6.:

Faktura může být obstaratelem zaslána objednateli elektronicky prostřednictvím 
e-mailu na adresu: faktury@msmt.cz

4. Tento dodatek ke shora uvedené smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, která 
mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obstaratel.

5. Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy a jejích dodatků zůstávají tímto dodatkem 
nedotčena a v platnosti.

6. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu poslední ze smluvm'ch stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv.

2 6 . 10  . 2018
V Praze d n e .........................  V Praze d n e .........................

Za objednatele: Za obstaratele:

mailto:faktury@msmt.cz

