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DODATEK č.2
SERVISNÍ SMLOUVY

na poskytování oprav technologického zařízení Aquadromu Most
č. smi. dodavatele: W50/2013 
č. smi. objednatele: 2013 250 

ze dne: 1.10.2013

uzavřený mezi smluvními stranami:

Název: Woher s.r.o.
sídlo: K. H. Borovského 1174/4A, 434 01 Most
IČO: 62742272
DIČ: CZ 62742272
Bank. spoj.:
Číslo účtu:
zastoupená: Tomášem Strejcem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8854
- dále jen dodavatel
a
Název: Technické služby města Mostu a.s.
sídlo: Dčlnická 164, 434 62 Most - Velebudice
IČO: 64052265
DIČ: CZ 64052265
Bank. spoj.:
v

Číslo účtu:
zastoupená: MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva 

Josef Tancoš, člen představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771
- dále jen objednatel

Tento Dodatek, s platností od 1.1.2017, mění a upravuje následující články původní smlouvy 
takto:
II. Rozsah činnosti dodavatele
1) kontrola provozního stavu zařízení technologie koupaliště
2) seřízení nebo nové nastavení, vyčištění ovládacích, regulačních a dávkovačích prvků
3) výměna opotřebovaných dílů a komponentů
4) revize na zařízeních, které podléhají pravidelným kontrolám
5) kontrola stavu těles filtrů a reakčních nádob
6) kalibrace snímacích sond regulačního a měřícího zařízení
7) kontrola funkce dávkovačích zařízení pro chlor, pH a vločkovač
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V. Cena plnění dodavatele
Cena kompletní jedné servisní prohlídky byla sjednána na základě Ceníku služeb dodavatele.

činnost MJ počet MJ cena za
MJ

cena za 
úkon (Kč)

hodinová sazba servisního technika hod m i r
režie dodavatele - materiál ks w ur i
režie dodavatele - služby ks m m L J
paušální cena za jednu kompletní servisní prohlídku

—
15 520,00

Ostatní ujednání původní smlouvy a dodatku č.l se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek byl mezi oběma smluvními stranami uzavřen na základě jejich svobodné vůle, 
srozumitelně a vážně. Byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 
jednom vyhotovení.

V Mostě dne:

Za dodavatele: 
Tomáš Strejc 
jednatel společnosti 
na základě plné moci

V Mostě dne: g ,

Za objednatel 
Mudr. Sáša
předseda představenstva 
na základě plné moci

p. JoseTTancos 
člen představenstva* 
na základě plné moci
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