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uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 21. 5.20rT9;n(regforéG009/2QlQ).,_____’

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany:
Obchodní firma
Se sídlem

B + H, spol. s r.o.
Havlíčkova 92, 250 00 Úvaly

Zastoupená

JUDr. Janem Brajerem, jednatelem společnosti
ČSOB, a.s.

Bankovní spojení
Číslo účtu

112647474/0300

IČO
DIČ

62968939
CZ62968939

Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 44919
dále jen „dodavatel"
a
Obchodní firma

ČR - Hygienická stanice hlavního města Praha se sídlem

Se sídlem

v Praze
Rytířská 404/12, 110 00 Praha 1
MUDr. Zdeňkou Jágrovou, pověřenou zastupováním ředitele

Zastoupená
Bankovní spojení

ČNB, Praha 1

Číslo účtu
IČO

65825011/0710
71009256

dále jen „objednatel
dohodly na tomto dodatku k výše uvedené smlouvě;

I.
Předmět smlouvy
1.

Obě strany shodně konstatují, že mezi nimi byla dne 21. 5. 2019 uzavřena shora
uvedená Smlouva o poskytování bezpečnostních služeb, reg. č. 00009/2019, (dále jen
„smlouva").

2.

Obě strany se dohodly, že ke dni 1.10. 2019 se mění čl. IV odst. 1 smlouvy tak, že slova:

„Dodavatel se zavazuje poskytovat svými zaměstnanci služby v následujícím režimu:
a)

v pracovní dny od 1. 6 2019 do 30. 9. 2019 takto:
•

b)

pondělí a středa v době od 06:30 - 17:30 hod,

•

úterý a čtvrtek v době od 06:30 - 16:30 hod,

•

pátek v době od 06:30 - 14:30 hod,

a

v pracovní

dny od 1. 10. 2019 do 31. 5. 2021 takto:

•

pondělí, úterý, středa a čtvrtek v době od 05:30 - 18:30 hod,

•

pátek v době od 05:30 - 16:00 hod. “

se nahrazují slovy:

„Dodavatel se zavazuje poskytovat svými zaměstnanci služby v pracovní dny ode dne

1. 6 2019 do 31. 5. 2021 takto:
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•

pondělí a středa v době od 06:30 - 17:30 hod,

•

úterý a čtvrtek v době od 06:30 - 16:30 hod,

•

pátek v době od 06:30 - 14:30 hod. “

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

1.

Tento

dodatek je

vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a

dva objednatel.
2.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv.

V Úvalech dne

23. 09. 2019

V Praze dne

23. 09. 2019

Za dodavatele:

Za objednatele;

jednatel spol^nosti

MUDr. Zdeňka Jágrová
pověřená zastupováním ředitele
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28082 Ovály, Hav«ůto®aa2
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