
Hygienická sianíce

1- hlavního města Prahy

100 441 / 'Ona

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 24. 1. 2022-
l 7/aka

uzavřené podle ustanovení $ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 50%;

Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu sS8 6 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

I_. Smluvní strany

FILAGONA s.r.o.

Sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1— Staré Město

IČO: 03037851

DIČ: CZ03037851

Spisová značka: C 226761 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: 3703451389/0800

Zastoupená: Ing. Gabrielou Příbramskou, jednatelkou

dále jako “příkazník“

a

stanice hl. m. Prahy se sídlem v PrazeČR—Hygienická

00 Praha 1- Staré MěstoSídlo: Rytířská 404/12, 110

IČO: 71009256

Bankovní spojení: 65825011/0710 ČNB, Praha

Zastoupená: MUDr. Zdeňkou Shumovou, ředitelkou

dále jako „příkazce“

Předmět dodatku

Na základě požadavku zřizovatele příkazce na zvýšený monitoring projektu, který vyžaduje předkládání

měsíčních monitorovacích zpráv o realizaci projektu každý 3. pracovní den kalendářního měsíce,

rozšiřuje se plnění příkazníka i o vypracování návrhu těchto zpráv a jeho zaslání vždy nejpozději k1.

příkazci.pracovnímu dni kalendářního měsíce

smlouvy, písmeno a)
Zároveň se upravuje ustanovení článku V. Smluvní odměna za činnost dle příkazní

na nové znění:

a) Odměna za činnosti příkazníka se sjednává v celkové výši výše dotace uvedené v Registraci

akce + součet odměn za měsíční monitorovací zprávy,

V. Smluvní odměna za činnost o písmeno e) v následujícím znění:
když je zároveň doplněn článek

vystavena po
e) odměna za jednu měsíční monitorovací zprávu činí Faktura bude

odevzdáníposledníměsíčnímonitorovací zprávy.
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Ostatní ujednání

a) Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích s tím, že příkazník obdrží dvě vyhotovení a příkazce

jedno vyhotovení.

b) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

C1 Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smlouvu uveřejní příkazce.

Ing.
Ing.

Digitáíně

Gabriela

podepsal

Gabriela Příbramská

u £ Datum:2022.03.14

Příbramská 14:25:19 +000

U 1403.02

příkazník příkazce

Ing. Gabriela Příbramská MUDr. Zdeňka Shumová

jednatelka ředitelka HSHMP

svglenická stanice 121. m. Prany

se sídlem v Praze

Rytířská 12,

ŘEDITEL

110 01 Praha
poštovní přihrádka 203
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