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Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě „,

na servis, opravy a služby vozidel značky SKODA

ze dne 24.02.2017

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Pracoviště Brno

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5 „

Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředjtel CSSZ

Jednající: Mgr. Pavel Krejčí, ředitel pracoviště CSSZ Brno

ICQ: 00006963

DIC: neplátce

Kontaktní adresa: Veveří 7, 60200, Brno

ID datové schránky: 439kaiq3

lěankovní spojení: Ceská národní banka

Císlo účtu: 10006-77921641/0710

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

AGROTEC a.s.

Sídlo: Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče

zastoupený: ke smluvnímu a věcnému ujednání oprávněn—

ředitel divize Osobní automobily

zapsaný v obchodním rejstříku: vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 138

ICQ: 00544957

DIC: CZOO544957

ID datové schránky: gchcuS

bankovní spojení: Komerční banka

Císlo účtu: 8608651/0100

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel budu dále v tomto Dodatku č. 1 označování jednotlivě také jako „Smluvní

strana“ a společně také jako „Smluvní strany“).



I. Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany uzavřely dne 24. 2. 2017 smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je sjednání

a zajištění následujících služeb a činností pro provádění servisu a oprav služebních vozidel značky

SKODA, které se zhotovitel zavazuje pro objednatele zajistit: „ „

- kompletní záruční a pozáruční servis vozidel Skoda Octavia, Skoda Fabia, Skoda Rapid

- pravidelné servisní prohlídky a běžné opravy vozidel,

- mechanické, karosářské a lakýrnické práce,

- diagnostika včetně měření všech palubních systémů,

- výměna olejových náplní vozidel,

- plnění a dezinfekce klimatizace,

— další služby dle dohody (např. montáž autorádia, tažného zařízení apod.),

- příprava vozidel a zajištění provedení měření emisí a STK, „

- prodej a montáž originálních náhradních dílů a příslušenství vozidel značky Skoda,

- venkovní mytí vozidel v rámci servisní prohlídky zdarma,

- zajištění asistenční a odtahové služby NONSTOP.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ujednání Smlouvy uvedená v čl. II. tohoto Dodatku

č. 1, na nichž se Smluvní strany dohodly.

II. Změna ujednání

„Příloha č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním uvedeným v příloze č. 1 tohoto Dodatku

č. 1.“

Smluvní strany se dohodly, že součástí Smlouvy se stává ujednání o zpracování osobních údajů

ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrané

fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů

a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochrané osobních údajů (dále jen „GDPR“).

III. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají vplatnosti

a účinnosti beze změn.

Přílohou Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 — nová Příloha č. 1 Smlouvy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.



Zhotovitel souhlasí stím, aby tento dodatek byl Objednatelem uveřejněn vregistru smluv

vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném

a účinném.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 (slovy: třech) stejnopisech, z nichž 2 (slovy: dva)

stejnopisy obdrží Objednatel a 1 (slovy: jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen

po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní

strany své podpisy.

V Brně dne: .,. 1 _03_ 2019 V Hustopečích dne: ŽE -UŽ' 7mg

  

AGROTEC AGROTEC a.s.

a.s Divize

osobní automobily

Brněnská 74

-16— 633 01 Hustopeče

DIC: CZOOS44957

 

Mgr. Pavel Krejčí „ _ředitel divize Osobní automobily

ředitel pracoviště CSSZ Brno AGROTEC a.s.
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Šesták

hodinových sazeb oprav

MODEL magické Meggiřeské lakšglíké

Favorit, Felicia 410 Kč 540 Kč 560 Kč

Fabia | + II, Citigo, Octavia I, Roomster 560 Kč 620 Kč 660 Kč

Superb |, Rapid, Fabia III 590 Kč 650 Kč 690 Kč

Octavia II + Ill, Yeti, Karoq 690 Kč 770 Kč 800 Kč

Superb Ii + lil, Kodiaq 740 Kč 820 Kč 860 Kč

Ostatní vozy nižší třídy ( Golf, Tiguan) 630 Kč 710 Kč 740 Kč

Ostatni vozy střední třídy ( Passat, A4) 740 Kč 820 Kč 860 Kč

Ostatní vozy vyšší třídy ( A8/A6) 790 Kč 870 Kč 910 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Sazba DPH 21%

Příloha č. 1
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> www.agrotecauto.cz


