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Kód klienta: C029930118

Dodatek č. 1 ke SmIQuvě č. 30118 o nákupu stravenek Sodexo
(dále jen ,,Dodatek"') úzavřené mezi:
Sodexo Pass Česká republika a.s., se sÍdlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 2, PSČ 150 00
IČ: 61860476, DIČ: CZ61860476
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2947
zastoupená (jméno, funkce): na základě plné moc' Mart'nem Špačkem, obchodním reprezentantem
(dále jen ,,SPČR")
a

Název subjektu: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem: Praha 10 - VrŠovice, VrŠovická 65, PSČ 100 10
IČ: 00164801
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB Praha č. ú. 7628001/0710
zapsaný v evidenci: zřízen zákonem Č. 2/1969 Sb.
jednajÍcÍ l zastoupený (jméno, funkce):lng. Tomislav Střelec,CSc., ředitel odboru výkonu státní správy IX
kontaktní osoby (jméno, funkce): Ing. Kamila Badurová, vedoucí odborný referent specialista
e-mail kontaktních osob: kamila.badurova@mzp.cz
tel./fax kontaktních osob: 595 136 465 kí. 42 l 596 118 798
adresa doruČení: MŽP, OVSS IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
(dále jen ,,Klient")
VZHLEDEM K TOMU, ŽE SPČR a Klient uzavřeli dne 30. 12. 1998 podle § 269 odst. 2 zákona Č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu č. 30118 o nákupu stravenek Sodexo (dále jen
,,Smlouva"), dohodli se nyní v souladu s či. VII bodem l Smlouvy na násjedujÍcÍ změně uzavřené Smlouvy:

l)

I. Předmět Dodatku

V Článku II Smlouvy ,,Cena" bod 5 zní:

,,5. Další ujednání: SPČR si za každou pobočkovou operaci bude Účtovat paušální ,,poplatek za pobočkové
operace" ve výši KČ 30,- bez DPH. Klient tento poplatek uhradí vŽdy současně s cenou na pobočce
odebíraných stravenek.
2)

V ostatních částech zůstává znění Smlouvy nedotčeno.

l)

Tento Dodatek nabývá platnosti a úČinnosti dnem podpisu oběma smluvnimi stranami.

2)

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichŽ SPČR obdrží jeden a Klient dva
stejnopisy.

II. Závěrečná ujednání

Na důkaz svého souhlasu s textem tohoto Dodatku níže připojují oprávněni zástupci obou smluvních stran své
podpisy.

V Ostravě dne

V Ostravě dne 2'1 . 10 , zolo

1 1 10, 2010

Sodexo Pass Česká republika a.s.

Česká repubii
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