
Č.j.M 5M T-28191/20l7-37 (č. poskytovatele E6925)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě na zajištění servisu výtahů 
v souladu s ustanoveními platných právních předpisů a 

norem v objektech MŠMT
uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

Smluvní strany
v

1. Česká republika -  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: Kamieiitská 529/5. 18 12 Praha 1
Jednající: Ing. Tomáš Beňa, vedoucí oddělení provozního
IČ: 00022985
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen  ..Objednatel’')

2. Otis, a.s.
Se sídlem: J. Opletala 3506/45. 690 02 Břeclav
Zastoupený: Pavel Skopec, prokurista

Radovan Zajíček, prokurista
ÍČ: 42324254
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen  „Poskytovatel”)
(dále společně označovány jako „smluvní strany”)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen  „Dodatek”)

1. Účel dodatku

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 29. 10. 2015 Smlouvu na zajištění servisu výtahů v souladu
s ustanoveními platných právních předpisů a norem v objektech M ŠM T ve znění dodatku
č. 1 ze dne 29. 5. 2019 (dále jen  „smlouva”). Účelem tohoto Dodatku je  v souladu s vůlí 
smluvních stran prodloužení doby trvání smlouvy a úprava cen za poskytované služby.

2. Změny smluvních ustanovení

2.1 Smluvní strany se dohodly, že od dne účinnosti tohoto Dodatku se mění následující 
ustanovení smlouvy:

2.1.1 Článek 3 odst. 3.2 smlouvy se mění a nově zní:



Č.i MSMT-78191/2017-37 {č. poskytovatele E6925)

Hodinová servisní sazba v pracovní dny 0-24h při opravách po vandalismu a opravách 
po  vy>čerpání měsíčního limitu 20 tis. Kč činí 750 Kč bez DPH, DPH Činí 158 Kč a 
cena s DPH činí 908 Kč.

Hodinová servisní sazba ve dnech pracovního klidu So-Ne a  svátk}> 0-24h činí 750 Kč 
bez DPH, DPH činí 158 Kč a cena s DPH činí 908 Kč za hodinu.

Paušální cena za provedeni pravidelné prohlídky a údržby v rozsahu bodu B) Přílohy 
č. 2 činí 2 467 Kč bez DPH, DPH činí 518 Kč a cena s DPH činí 2 985 Kč měsíčně 
s tím, že tato částka bude fakturována ve čtvrtletních intervalech, tj. ve výši 7 401 Kč 
bez DPH, DPH 1 554 Kč a cena s DPH činí 8 955 Kč.

2.1.2 Článek 4 se mění a nově zní:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 21. 12. 2022 nebo do vyčerpání 
maximálního limitu plnění dle čl. 3.1 této smlouvy.

2.1.3 V Příloze č. 1 smlouvy dochází v návaznosti na výše uvedené ke změně v položce 
Pravidelná čtvrtletní údržba, kde se cena bez DPH mění na 2 467 Kč a v položce 
Nepravidelné servisní prohlídky, kde se cena bez DPH u hodinové servisní sazby 
v pracovní dny 0-24h při opravách po vandalismu a opravách po vyčerpání měsíčního 
limitu 20 tis. Kč a cena bez DPH u hodinové servisní sazby ve dnech pracovního klidu 
So-Ne a svátky mění na 750 Kč. Ostatní položky s jednotkovými cenami zůstávají 
beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem nijak dotčena.

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dne podpisu smluvními stranami. Účinnosti tento Dodatek 
nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znějí pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění 
celého textu Dodatku, vyjma osobních údajů a metadat Dodatku v registru smluv, včetně 
případných oprav uveřejnění s lím , že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku nebo 
metadat Dodatku v registru smluv do 30 dnů od uzavření Dodatku, pak je  oprávněn zajistit 
jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku. Zhotovitel 
bere na vědomí, že Dodatek může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.

3.3 Tento Dodatek je  vyhotoven ve čtyřech originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní 
strana obdrží dva stejnopisy

2 1 . 12 , 2020
v  Praze dne

Za Objednatele Za Poskytovatele

Ing. Tomáš Beňa P a v e l^ o p e c , prokurista
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