
DODATEK Č. 7 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
O POSKYTNUTÍ SERVISNÍCH SLUŽEB PRO HZS hl.

m. Prahy
(dále jen ,,prováděcí smlouva")

Č. HSAA-16397-2/2020
uzavřenápodle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen ,,dodatek č. 7")

l. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
Se sídlem: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zastoupená: plk. Ing. Lud'kem Prudilem, ředitelem HZS hl. m. Prahy
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1
Číslo účtu: 8107881/0710
IČO: 70886288
DIČ: není plátcem DPH

Kontaktní adresa: mjr. Ing. Pavel Kvarda

(dále jen ,,objednatel")

1.2. RCS Kladno, s.r.o.
Sídlo:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel./fax
Obchodní rejstřík:

(dále jen ,,zhotovitel").

Mánesova 1772, 272 01 Kladno
PhDr. Marii Gruberovou, jednatelkou společnosti

63495295
CZ63495295

Městský soud v Praze oddíl C,vložka 79821

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 7

2.1. V souladu se zněním dodatku č. 7 k Centrální smlouvě o poskytnuti servisních
služeb č. j. MV-83627-25/PO-PSM-2016 ve znění dodatku č. 7 (dále jen
,,centrální smlouva") dochází ke změně znění:



a) odstavce 8. 5., který zní:

,,8.5. Cena za předmět plnění za období od 1. 12. 2020 do konce platnosti a
účinnosti centrální smlouvy je stanovena ve výši 171 243,00 KČ bez DPH,
207 204,00 KČ s DPH", tj. měsičnI platba ve výši 57 081,00 KČ bez DPH,
69 068,00 Kč S DPH.

b) věty první odstavce 14. 5., která zní:

,,Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 28. 2. 2021."

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ustanovení prováděcí smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 7 zůstávají
v platnosti.

3.2. Smluvní strany prohlašuji, že osoby podepisujÍcÍ tento dodatek č. 7 jsou
k tomuto úkonu oprávněny.

3.3. Tento dodatek č. 7 je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu,
z nichž objednatel obdrží dva, zástupce objednatelů jeden a zhotovitel jeden
stejnopis.

3.4. Dodatek č. 7 nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru
smluv"), účinnosti nejdříve dnem uveřejněni prostřednictvím registru smluv.

3.5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace
a dalších údajů uvedených v tomto dodatku č. 7 včetně ceny. Tento dodatek
č. 7podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru
smluv, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu.
Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí zástupce objednatelů. Není-li
v dodatku č. 7 uvedeno jinak, řídI se vzájemné vztahy smluvních stran
ustanoveními OZ a právním řádem ČR.

3.6. Smluvní strany si dodatek č. 7 přečetly, souhlasí s nim a na důkaz, že je
projevem jejich svobodné a pravé vůle, připojují své podpisy.

V Kladně

Zhotovitel:

RCS JUadno, sao.

jednatelka RCS Kladno, s.r.o.

V Praze dne
3 O -11- 2020

Objednatel:

vrchní rada


