
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O PRONÁJMU PŘÍSTROJE A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Číslo: 20/TZ1AG01723

(dále jen ,dodatek")
Uzavřena mezi smluvními stranami dle § 1746 odst. 2 a za přiměřeného použití § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

platném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

Waterlogic CZ s.r.o.
Zapsaná: v OR u Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 257665

Se sídlem: Obchodní 132, Čestlice, 251 01

(dále jen ,,poskytovatel')

IČO: 05059097 DIČ: CZ05059097

a

Název: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zapsaná: Org. složka státu
Se Sídlem: NA SPRAVEDLNOSTI 2516, 53002 Pardubice
Zastoupená: náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku, Renata Kaňková
Nájemce: je plátce DPH

Dále jen ,,nájemce'
IČO: 72050250
DIČ: CZ72050250

takto:

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu přístroje a poskytováni služeb číslo 20/TZ/AG01723 je úprava článku č. 2 a článku č. 3.

r:. Přistroje a platební podmínky
Č. Název Nájem bez dph l měsíc l ks Počet Celkem nájem bez Celkem nájem

DPH/měsíc s DPH/měsíc
1 výdejník wl2 fs ca . 1187,- 2 2374,- 2872,54
2 výdejnlk WL2 fs ca 1215,- 1 1215,- 1470,15

Celkem 3 3589,- 4342,69
výše sazby DPH je určena dle aktuálně platných právních předpisů.
Nájemné je splatné za aktuálni kalendářní čtvrtletí na základě faktury poskytovatele, vystavené na počátku fakturačního období, se splatnosti 21
dnů od data doručení faktury,
Poskytovatel a Nájemce souhlasi, že faktury budou zasílány pouze elektronicky z emailu poskytovatele a to na email
Nájemce:
V případě, že datum instalace bude jiný den než první v měsíci, urči se nájem za tento měsíc jako alikvótní poměr kalendářních dnů kdy bude
přisfroj u nájemce od data instalace. Rozhodné datum instalace je datum, které je uvedeno v lnstalačnim protokolu.
Ceník ostatních služeb:

Název ' Cena za ks bez DPH
Měsíční nájemné CO2 lahve 99,-
Výměna náplně CO2 lahve 6 kg l 10 kg 590,-/990,-
Sanitace výdejniku lx za 6 měsíců V ceně nájmu
Výměna filtračních patron lx za 6 měsíců V ceně nájmu
Výměna UV lampy lx za 6 měsíců V ceně nájmu
Servisy nad rámec ceny nájmu (ad hoc)
Filtrační vložka, UV lampa Iks 990,-
Práce technika, čas na cestě (účtováno po y, hodině) 490,-
Doprava za 1 km 10,-
0,5 mikronový filtr Everpure 2500,-

. .
l -'Ôwateŕ/ogic'

Bettet thinking Better wcjter.



3. Doba trvání
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to v trvání 24 měsíců od data podpisu dodatku Č.1.
Nad rámec VSP může být smlouva ukončena s 3. měsíční výpovědní lhůtou, a to v případě opakovaného porušeni smluvních povinnosti, na které
musí být protistrana písemně upozorněna a dána dostatečná lhůta na nápravu. V případě, že se bude jednat o opakované porušeni smluvních
povinností ze strany poskytovatele nemá nárok na uplatněni předposlední věty VSP §8 Ukončení platnosti smlouvy.
Dále nájemce může od smlouvy odstoupitv případě opakované nefunkčnosti přistroje (3x a vÍce za posledních 6 měsíců). Na každou nefunkčnost
musí nájemce poskytovatele řádně upozornit dle pokynů v článku 5. Servis této smlouvy.

Ostatní body výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněny a platné v plném rozsahu.
Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou plně způsobili k právním úkonům, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli,
vzájemném projednáni podle jejich svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nevýhodných podmínek a na
jeho zněním připojuji své podpisy,
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem podpisu.
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.

že byl uzavřen po
důkaz souhlasu s

Ôwater/ogic
Better tňlnklng Better water.


