DODATEK

č.

1

ke
Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému
zákazníkovi č. 208/2015/PMDP, ze dne 30. 11. 2015

Dnešního, níže uvedeného dne, uzavřely smluvní strany

Společnost:
Sídlem:
Zapsaná v Obchodním rejstříku u:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Číslo registrovaného účastníka trhu:
Bankovní spojení:

Lumius, spol. s r.o.
Horní 700, 739 25 Svíadnov
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27060
25911945
CZ25911945
na základě plné moci ze dne 2.1.2015

(dále jen „dodavatel“)
a
Společnost:
Sídlem:
Zapsaná v Obchodním rejstříku u:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Plzeň - Východní Předměstí, Denisovo nábřeží 920/12,
PSČ: 301 00
Krajského soudu v Plzní, odd. B, vložka 710
25220683
CZ25220683
Mgr. Michalem Krausem, MSc, předsedou představenstva

(dále jen „odběratel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi č.
208/2015/PMDP, ze dne 30. 11. 2015, kterou strany uzavřely podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon (dále jen EZ) a jeho prováděcích předpisů, Pravidel
provozování distribučních soustav (dále jen PPDS), vyhlášky Energetického regulačního úřadu (dále jen
ERÚ) č. 541/2005 Sb. ve znění pozdějších úprav, tohoto obsahu a znění:

Článek I.
1.

Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2015 Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
oprávněnému zákazníkovi č. 208/2015/PMDP (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena na základě
výsledků zadávacího řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v jednacím řízení
s uveřejněním.

2.

Předmětem Smlouvy je dodávka elektřiny v období od 1.1.2016 do 31.12.2017.

3.

Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají způsob zúžení rozsahu dodávek elektřiny pro rok 2017.
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Článek II.
Zúžení (změna) rozsahu dodávek elektrické energie pro rok 2017
Předmětem dodávek elektrické energie jsou rovněž dodávky elektrické energie ze sítě nízkého
napětí NN 0,4 kV (maloodběr) do odběrných míst specifikovaných v Příloze č. 4 Smlouvy.
2.

Pro případ, že Odběratel zajistí pro vlastní potřebu u třetí osoby (u jiného dodavatele) dodávky
elektrické energie cit. v předchozím odst. 1 tohoto článku pro rok 2017 (tj. od 1.1.2017 do 31.12.2017)
za cenu nižší, než za níž je povinen dodávat v tomto období Dodavatel dle Smlouvy, je Odběratel
oprávněn jednostranným písemným úkonem doručeným Dodavateli nejpozději do 31.10.2016 zúžit
(omezit) rozsah Dodavatelem poskytovaných dodávek elektrické energie dle Smlouvy na období od
1.1.2017 do 31.12.2017 o dodávky citované v odst. 1 tohoto článku. Dodavatel není oprávněn
jednostranně zúžit rozsah dodávek elektrické energie.

3.

Okamžikem, kdy Odběratel doručí Dodavateli písemné „Oznámení o zúžení rozsahu dodávek
elektrické energie pro rok 2017“ dle předchozího odstavce 2, zaniká Dodavateli povinnost poskytovat
Odběrateli dodávky elektřiny dle odst. 1 tohoto článku v období od 1.1.2017 do 31.12.2017
a Odběrateli zaniká povinnost tuto elektřinu od Dodavatele v tomto období odebírat a platit. Smluvní
strany se vzájemně zavazují uzavřít do 30 dnů ode dne, kdy Odběratel doručí Dodavateli toto písemné
Oznámení dodatek ke Smlouvě, v němž strany stvrdí změnu (zúžení) rozsahu dodávek elektřiny pro
rok 2017 o dodávky citované v odstavci 1 tohoto článku.

4. Zúžení rozsahu dodávek elektrické energie se nevztahuje na jiné dodávky, než dodávky elektrické
energie ze sítě nízkého napětí NN 0,4 kV (maloodběr) do odběrných míst specifikovaných v Příloze č.
4 Smlouvy v období od 1.1.2017 do 31.12.2017.
5. Odběratel je oprávněn využít svého práva na zúžení rozsahu dodávek elektřiny dle tohoto Dodatku č. 1
pouze tak, že omezí dodávky elektrické energie ze sítě nízkého napětí NN 0,4 kV (maloodběr) do
všech odběrných míst specifikovaných v Příloze č. 4 Smlouvy. Odběratel není oprávněn zúžit rozsah
dodávek o dodávky pouze do některých z těchto odběrných míst, a není oprávněn rozšířit omezení i na
jiná odběrná místa neuvedená v Příloze č. 4.
6. Využije-li Odběratel svého práva na omezení rozsahu dodávek elektřiny dle tohoto Dodatku č. 1,
nenáleží Dodavateli právo na náhradu škody či právo na jakoukoliv kompenzaci, které by mohlo
Dodavateli vzniknout v souvislosti s omezením rozsahu dodávek.

Článek III.
1.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, kdy k němu připojí podpis obě smluvní strany.
Pro určení platnosti a účinnosti je rozhodný okamžik, kdy k dodatku připojí podpis druhá smluvní
strana.

2.

Veškerá ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále beze změn v platnosti
a účinnosti.

3.

Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah Dodatku č. 1 znám, že byl uzavřena na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

4.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Frýdku-Místku dne:

V Plzni dne:

'1 1 12 2015
-
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dběra/)/ele
Mgr. Michal Kraus, MSc
předseda představenstva

-

