
Dodatek č. 3

ke Smlouvě poskytování bezpečnostních služeb

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dne 21, 5 2019 (reg. (1000091201 9)

Níže uvedeného d ne, měsíce hl roku smluvní strany:

Obchodni firma :l + H1 spol. !ší ľ.0.

Se sídlem Havlíčkova 92, 250 00 Uvaly

Zastoupené Ing. Lukášem Dupalern, jednatelem společnosti

Bankovní
spojení ČSOB, el S.

Číslo účtu 1 1264747410300

IČO 62968939

DIČ C262968939

Zapsána U Městského soudu V Praze, oddíl C1 v| ožka 44919

dále „dodavateľjen

a

Obchodní firma ČR Hygienická stanice hlavního města Praha H:: sídlem

V Praze

Se sídlem Rytířská 404/12, 110 00 Praha 1

Zastoupené MUDr. Zdeňkou Jágrovou, pověřenou zastupováním ředitele

Bankovní spojení ČNB, Praha 1

Číslo účtu 6582501 1/0710

IČO 71 009256

dále jen „Objednatel

dohodly na tomto dodatku k výše uvedene smlouvě;

Předmět smlouvy

1. Obě strany shodně konstatuj í, že mezi nimi byla dne 21, 5, 2019 uzavřena shora uvedená

Smlouva čł ve znění dodatku č.poskytování bezpečnostních služeb. reg. 0000912019,

ze dne 23, 9. 2019 k' dodatku čł 2 ze dne 4. 8. 2020 (dále jen „smlouva").

2. Obě strany P15. dohodly. že ke dni 21. 10. 2020 se mění a' doplňuje čl. IV odst, 1
smlouvy,

který nově zm' takto:

„Dodavatel se za vazuje poskytovat svými zaměstnanci služb y V následujícím režim u.

a) v pracovní dny od 1. u 2019 do 30. 9. 2019 takto:

pondělí středa V době od 06:30 17:30 hod,

úterý a čtvrtek V době od 06:30 1 6:30 had,

pátek V době od 06:30 14:30 hod,

b) v pracovní dny od 1. 1 0. 2019 do 4. 8. 2020 takto:

pondělí l !s středa V dobe' od 06:30 1 7:30 hod

úterý !a čtvrtek V době od 06:30 16:30 had,

pátek V době od 06:30 14:30 hod,

'c) V pracovní dny od 5. 8. Hůl/J do 20. 10. 2020 takto:

pondělí, úterý, středa, čtvrtek I: pátek V době od 06:30 18:30 nad, "'

Stránka u "l



d) a v pracovní dny od 21. 10. 2020 do 31. 5. 202 1 takto.

pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek V době od 06:30 - 20:30 had. ”

3. Ostatní
ujednání smlouvy zůstávají nezměněna

1 . Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech S platností originálu, Z nichž jeden

obdrží dodavatel a dva Objednatel.

2. Tento dodatek n a bývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

ii účinnosti dnem zveřejnění V registru smluv.

V Úvaíech dne 20: 10, 2020 V Praze dne 20 10 2020

Za dodavateíe: Za
objednatele:

Dupa MUDr.

jednatel společnosti ředitelka

B +H, spol. :I RO.
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