
[(upujicí í Objednatel:
CEZ, a. s.
Duhová 2/1444

Dodatek č. 1 ke Smlouvě
ćíslo 4400040779 uzavřené podle Zákona č.89/2012 Sb.,
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Prodávající I Zhotovitel í Poskytovatel:
Firma ł
Palivový kombinát Usti,státni podnik

Praha 4, PSČ 140 53 HrbøvicKá 2
DIC: CZ45274649 02-403 39 CHLUMEC-CHLUMEC
ic: 45274649 DIČ; (3200007530
ČEZ, a. s., je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČ: 00007536
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581

Platební podmínky: PD30 - 30 dni od doručení faktury

Adresa pro zasílání faktury v Iistinné podobě:
ČEZ, a. s.
28. rijna 31231152
(ŠZ-702 00 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA

Adresa pro korespondenci - nákupěí:
čEZ, a. s. Telefon;

Mob.te|.:
Ríegrovo nám. 1493 E-mail:
(JZ-500 02 Hradec Králové

(Na výše uvedené kontaktní údaje Z adresy pro korespondenci Zašlete potvrzenou smlouvul)

Příjemce plnění:
Telefon:

Elektrárna Poříčí Mob.Tel.:
02-541 03 Trutnov Eflmail:

Na faktuře kromě ostatních náležitostí vždy uvádějte číslo smlouvy KupujicíholObjednatele nebo číslo
autorizace. V případě, že se jedná o plátce DPH, musí faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu
podle Zákona ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném Znění.
V případě, že číslo smlouvy či autorizace bude nečitelně nebo chybně uvedené, není možné fakturu
přijmout k proplacení a bude Prodávajícímul Zhotoviteli/Poskytovateli vrácena!

Faktury lze rovněž zasílat v elektronické podobě na e-mailovou adresu nebo do datové schránky
Kupujícíholübjednatele. Kontaktní údaje a podmínky pro Zasílání faktur elektronicky jsou uvedeny v
obchodních podmínkách Kupujícího/Objednatele.
Předmětem plnění smlouvy je Zajištění servisu hasicích přístrojů v ČEZ, as. Teplárně Dvůr Králově nad Labem
(dále jen "TDK") podle Vyhlášky č. 248/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (Vyhláška o požární prevenci).

Zajištění servisu hasioích přístrojů v rozsahu:
1) kontroly provozuschopnosti, údržba a opravy hasicich přístrojů
2) periodické zkoušky
3) doplnění hasicíoh přístrojů za vyřazené Z používání
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4) likvidace vyřazených hasicích přístrojů

Zajištění servisu zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a
podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných
hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí):
1) kontroly provozuschopnosti
2) výměna. doplnění a likvidace opotřebovaných - nevyhovujících hadic, proudnic a dalších věcných prostředků
PO.

Záruční doba:
nových prostředků. 24 měsíců
kontroly: max. 12 měsíců (vyhláška MV č. 246,'2001Sb. - kontroly nejméně 1x ročně).

Kontaktní osoba:

Platnost Smlouvy: 15.03.2018 -31.12.2019

Smluvní cena

Dodatek č.1:
Maximální cena plnění se ruší v plném rozsahu a je nahrazena novým zněním:

Maximální cena plnění dle této smlouvy: 200 000 Kč bez DPH
K ceně bude připočteno DPH v zákonem stanovené výši.

Přílohy:
Příloha Č. 1. Obchodni podmínky platné od 29.11.2017

MD5: 9A865BECTF30214718F3225204D1ABA7

Výše uvedené přílohy jsou zobrazitelné v prohlížeči Adobe Reader pod ikonou "sponka" nebo z nabídky
"Zobrazeni - Zobrazit/Skrýt fl Navigační panely - Přílohy".

Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky uvedené v příloze.
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Kupující ř Objednatel: Prodávající [zhotovitel / poskytovatel:

lng. .Jakub Bosák v.r.
MÚ nákup správa budov a doprava

Tomáš Prouza v.r,
VO péče o zař-spol. technol. a stavební

Zde je místo pro elektronický podpis

čEZ, a. S.
Elektronicky podepsáno (Čas v UTC): 2018.12.20 09:33:43 Z




