
DODATEK Č. 10
k Dohodě o souČinnosti při dezinfekci dokumentů

(č.j.NTM-709/09-GŘ) S PR- S 2 3 9/2 009- 10

NTM-AKIZ/1271/2021
uzavřený mezi

l. Národní archiv
se sídlem : Archivní 4, 140 00 Praha 4,
jehož jménem je oprávněna činit právní úkony ředitelka PhDr. Eva Drašarová, CSc.
IČO 70979821
(dále jen ,,Účastník l")

a

2. Národní technické muzeum
se sídlem : Kostelní 42, 170 78 Praha 7,
jehož jménem je oprávněn činit právní úkony generální ředitel Mgr. Karel Ksandr
IČO 00023299
(dále jen ,,Účastník 2")

Článek l.

l) Ve smyslu článku VII, odstavce 2) ,,Dohody o součinnosti při dezinfekci
dokumentů" se upravují podmínky další spolupráce mezi Účastníky l a 2 v roce
2021.

Článek II.
Finanční vypořádání

l) Jednotkou cenové kalkulace je 1 sterilizační cyklus (24 hodin, 4 klece) dezinfekční
komory.

2) Cena za dezinfekci, za l sterilizační cyklus je stanovena ve výši 12 336,- KČ (bez
DPH).

3) Cena je stanovena jako jednotná po celou dobu průběhu prací na rok 2021. V dalších
letech bude upřesněna na základě případných vnějších cenových změn energií a
spotřebního materiálu.

4) Maximální cena odpovídající předpokládanému množství 12,1 sterilizačních cyklů
činí 150 000 KČ (bez DPH).

5) Cena odpovídající poskytnutému plnění bude převedena rozpočtovým opatřením mezi
kapitolami Ministerstva kultury ČR a Ministerstva vnitra ČR.



6) Terminy a množství předávaných vysušených dokumentů mezi Účastníky 2 a l budou
vždy operativně řešeny nejpozději 2 týdny před uvažovaným předáním.

Článek III.

l) Ostatní ustanovení ,,Dohody" se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

l) ,,Dodatek č. 10" nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.
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