DoDATEK KE sMLoUVĚ
č .: 16/ 95/ 0041

o provádění ostrahy prostřednictví m pultu centralizované ochrany
(s í 746 odst. 2 obč anské hozákoní ku)
(ochrana obiektu)

Smluvní strany

Firma:
Se sí dlem:
tČ o:
DlČ :

DruŽstvo HLS, qýrobní druŽstvo Plzeň
Č elakovské ho 3, 301 32 Plzeň
40526801

cz4o526801

(dodavatel)
a

Název

subjektu:

Č eská repubtika,
za kterou právně jedná lng. Pavel Gebauer, ú střední ředitel
Státní energetické inspekce, organizač ní sloŽky státu
Gorazdova 1969124, 120 00 Praha 2

sí dlem:
lČ :
DlČ :

se

61387584
CA613B75B4

(objednatel)
(spolu i ,,smluvní strany")
uzaví ra] i ní Že uvedené ho dne, měsí ce a roku tento dodatek ke smlouvě č .:16/ 95/ 0041, kteý je
dodatkem kpů vodní smlouvě o ostraze objektu č .4095 ze dne 24.8' 1995 (dále i,,smlouva")
(dále i ,,dodatek")

Úč astní ci se dohodli na změně takto:

Gena p!nění , bod ll:
Cena za měsí č nípauš ál bez DPH č inní 1'600,- Kč .
K ceně se připoč í tává 21o/ o DPH. Sazba DPH mů Že být upravována podle pří sluš ných zákonů .

ostatní body smlouvy c.:16/ 95 loo41(Smlouva o ostraze objektu č . 4095) zů stávají beze změny.
Dále se ú č astní cidohodli na doplnění smlouy o následují cí ujednání :
lV. Závěreč ná ujednání
dalš í práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy o ostraze objektu
č . 4095 nebo v souvislosti s ní , se ří dí zákonem č . 89/ 2012 sb., obč anský zákoní k, ve znění
pozdějš í ch předpisů .
1. Tento dodatek, jakoŽ i

2' Tento dodatek nabývá platnosti dnem její ho podpisu oprávněnými zástupci smluvní ch stran a
ú č innostinabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu $ 6 odst. 1 zákona č . 34ol2o15
Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějš í ch předpisů .

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejnění m plné ho textu smlouvy a dodatku objednatelem
v souladu s platnými právní mi předpisy, zejmé na zákonem č ,' 34012015 Sb., a dalš í mi.
4' Smluvní strany se shodují , Že veš kerá plnění předmětu tohoto dodatku před ú č innostítohoto

dodatku se

plnění podle tohoto dodatku a

povaŽují za

a povinnosti z něj vzniklé se ří dí tí mtododatkem.
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..za objednatele
lng. Pavel Gebauer
ú střední ředitel
Státn í energetická jnsp?kce
-
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