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DODATEK č.2
z .MZ vžzﬂ/đ/ 4%!
ke Smlouvě O Sdružených službách dodávky plynu mezi níže uvedenými Smluvními Stranami Ze dne
30. l2. 20l6

Pražská plynárenská, a. s.

Se sídlem Praha ı - Nøvè Město, Národní 37, PSČ ı ıo 00
ıČOz óoı 93492, DIČ: czóo ı 93492

y

Zapsána v obchodním reistříku, vedeném Městsk'm soudem v Praze, oddíl B, Vložka 2337

Zastoupená na základě plné moci:

Bankovní Spoiení:
Číslo účtu l numerický kód banky:(dále ien „Dodavatel“)
a

Městská část Praha I5

Se Sídıem Bøıøňská 478, Hørni Mênhøıupy. PSČ ı09 00
IČ; 0023ı355
DIČ: cZ 0023ı355

Zastoupená: Milan Wenzl, starosta
(dále jen „Zákazník“)

(Dodavatel a Zákazník dále Společně ien „Smluvní strany“)
Smluvní Strany Se dohodly, že mezi Sebou uzavřou následující dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále ien
,

„Dodatek"):

Článek I.
Předmět Dodatku

Smluvní Strany Sjednávají, že Termín dodávek dle Smlouvy Se prodlužuje o období Od l. l. 2019 Od
6.00Íhod. do l. l. 2020 do 6.00 hod.. a to v rozsahu dodávek plynu do všech Odběrných míst
uvedených v Příloze A Smlouvy včetně odběrných míst doplněných pozdějšími dodatky ke Smlouvě.
Uiednání O Sjednaném množství plynu pro původní Období Termínu dodávek Se pro všechna taková
Odběrná místa v rámci období, o které byl Termín dodávek prodloužen tímto Dodatkem, uplatní
Obdobně; pro Odstranění všech pochybností Smluvní strany výslovně Siednávaií, že pro tento
prodloužený Termín dodávek odpovídá Znění Přílohy A Smlouvy (Seznam Odběrných míst Zákazníka,
distribuční kapacity do jednotlivých Odběrných míst, ACQ, MCQ) znění, které tvoří nedílnou přílohu

tohoto Dodatku, a původní Znění Přílohy A Smlouvy je zněním přiloženým k tomuto Dodatku Zcela
nahrazeno.
Smluvní Strany Zároveň výslovně Siednávají, že cena Za ostatní Služby dodávky plynu dle Smlouvy Se
pro dodávky plynu realizované v období od dne l. I. 20l9 bude řídit cenovým ujednáním Obsaženým
v nedílné Příloze B ktomuto Dodatku. Pro Odstranění všech pochybností Smluvní Strany výslovně
Sjednávaií, že s účinností Od dne l. l. 20I9 odpovídá Znění Přílohy B Smlouvy (Cena za ostatní Služby
1

dodávky) znění, které tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatkul
a původní znění Přílohy B Smlouvy je
zněním přiloženým k tomuto Dodatku Zcela nahrazeno.
Neuhrazené pohledávky Obchodníka na

úhradu ceny za plyn dodaný Zákazníkovi až do výše
uvedeného dne nejsou tímto ujednáním jakkoliv
dotčeny. Veškerá vzájemná práva a povinnosti Smluv
ních stran vzniklé na Základě Smlouvy. a to

včetně vzájemných povinností souvisejících s vypořádáním Sjedna
ného a Skutečně dodaného množství
plynu v období původního Termínu dodávek, Zůstávají přitom
uzavřením tohoto Dodatku nedotčeny.

Pro vyloučení všech pochybností Smluvní Strany rovněž potvrz
ují, že platnost a účinnost Smlouvy byla
ve smyslu
dodávek.

předchozích odstavců prodloužena na období výše uvede
ného prodlouženého Termínu
v

Clánek II.

Závěrečná ustanovení

I.
2.

3.

4.

5.

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstáv
ají beze Změny v platnosti a
účinná.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma
Smluvními Stranami, účinnosti ode

dne l. I. 2019
Zákazník bere na vědomí, že Obchodník zpracovává osobn
í údaje Zákazníka v Souladu s
přísluš

nými právními předpisy, zejména v Souladu s obecn
ým nařízením o ochraně Osobních
údajů. a že poskytnutí jeho osobních údajů je Smluvním
a z části i Zákonným požadavkem, a má
proto povinnost své osobní údaje poskytnout. Veškeré
informace o Zpracování osobních údajů
jsou uvedeny v dokumentu informace o Zpraco
vání osobních údajů dostupněm na
www.ppas.cZ/inf0 a dále na vyžádání v obchodních kance
lářích Obchodníka.
Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech S platno
stí originálu, Z nichž každá Smluvní
Strana obdrží po l vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho Přílohy A a B.
'

V Praze dne 29. I I. 20l8

V Praze dne 29. ll. 20l8

Pražská

Dana Engelová
vedoucí oddělení podpory prodeje
‰_-ø~nn „v

Specialista podpory prodeje

Milan Wenzl

Starosta
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die 'š 43 zákona č. 131/2080 Sb.. o híavn
ím městě Praze
Osvědčuji, Že tato listina byla
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