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SMLOUVA
o napojení elektrické požární signalizace na radiotelefonní monitorovací pult NAM PCO NET-G

provozovaný spoleČností PATROL group s.r.o. na krajském operačním informačním středisku

Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.

Dodatek číslo : l

Objednatel:

Dodavatel :

Česká republika - Moravský zemský archiv v Brně
Palachovo náin.1, P.O.Box 51, 625 00 Brno

IČ: 70979146 DIČ: CZ70979146
Zastupuje: PhDr. Kateřina Smutná - ředitelka

PATROL group s.r.o. , Romana Havelky 4957/5b , 586 01 JIHLAVA
IČ: 46981233 DIČ: CZ46981233
zastúpená ředitelem společllosti Ing. Pavlem Volencem

Místo určení: Státní okresní archiv Znojmo, Jezuitské náměstí 4, 669 02 Znojmo
r

Předmět plnění : napojení elektrické požární signalizace na rádiotelefonní pult centralizované
ochrany Hasičského zácliranného sboru Jihoinoravského kaje - krajské operační
informační středisko Brno

I.
Předmět dodatku

,,

l. Hlava IV čl.1 smluvní cena za služby dle této smlouvy je,navýšena na 2.126,- KČ bez DPH , .

o meziroční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průiněrného ročního indexu
spotřebitelských cen , vydaný Českým statistickým úřadem, který aktuálně činil v roce
2008 6,3%. Smluvní strany se dohodly, že takto vzniklý doplatek ceny služeb je oprávněn
PATROL vyúčtovat zpětně od 1. ledna 2009, a to v kalendářním měsíci následujícím po
měsíci podpiSu dodatku"smluvníini stranami.

2. Do hlavy IV se doplňuje a mění text
l) Smluvní strany se výslovně dohodly, že PATROL je oprávněn od 1. ledna 2010 cenu

služeb každoročně valorizovat o meziroční míru inflace vyjádřenou přírůstkem
Erůlněrného ročního indexu spotřebitelských cen, která je každoročně zveřejňována
Ceským statistickým úřadem . S mluvní strany se dohodly, že taldo vzniklý doplatek
ceny služeb je oprávněn PATROL vyúčtovat každoročně zpětně od 1. ledna

: příslušného kalendářního roku, a to v kalendářním měsíci následujícím po měsíci
"l zveřejnění míry inflace. Smluvní strany se dále dohodly, že bude-li obdobným

způsobem zveřejněna míra deflace, bude adekvátně shora popsanému postupu snížena
cena služeb ve prospěch zákazníka, případný přeplatek na ceně služeb bude řešen
formou dobropisu.



2) Smluvní strany se zavazují, Že v případě, že by roční inflace (deflace) nebyla
zveřejňována formou, jak je uvedeno v předchozím odstavci tohoto článku, uzavřou
dodatek k této smlouvě obsahově odpovídající způsobu aktuálního zveřejňování, jímž
nahradí tuto valorizační doložku.

3. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
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Objednatel:
Moravský zemský archťv v Brně

Palachovo nám. 1, PO BOX 51
625 00 BRNO

PhDr. Kateřina Smutná
Ředitelka

V Jihlavě dne: 4(1. OS.

Dodavatel:

ing. Pavel Volenec

SYSTĹS¶\' A SLUŮY

PATROL group 5.1.0.
lČ, 46981233, oic: CZ46981233
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PATROL group s.r.o., Romana Havelky 4957 l 5b, 586 01 Jihlava
zapsána v OR vedeném KS Brno, oddílu C, vložce 8188, sp.zn. Firm 21048/97

IČ: 46981233, DIČ: CZ46981233
tel.: 567 555 555, fax: 567 310 668, e-mail: patrol@patrol.cz, www.patrol.cz
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