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Dodatek Č. 1 ke smlouvě o zajištění servisní činnosti číslo SS-CZ20100318 
Pro-Active Care Bronze 
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel 
společnost: 
sídlem: 
Zastoupená: 
ICO: 
Bankovní spojení: 
a 
Zhotovíte I 
společnost: 
sídlem: 
zastoupená: 
ICO: 
DIC: 
bankovní spojení: 
 
Domov pro seniory Světlo 
obchodní rejstřík oddíl Pr, vložka 408 Krajský soud v Ceských Budějovicích 
Drhovle 44 
397 01 Drhovle 
Mgr. Miladou Chylíkovou, ředitelkou organizace 
70869812 
Komerční banka, číslo účtu: 3723271/0100 
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. 
obchodní rejstřík oddíl C, vložka 6108, Městský soud Praha 
U Blaženky 2155/18 
150 00 Praha 5 
Jířím Chalupou, prokuristou společnosti 
44846444 
CZ44846444 
Komerční banka Praha, číslo účtu: 43-5614900217/0100 
Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem upravuje a pozměňuje takto: 
změny provedeny v následujících bodech smlouvy 1.1; 3.1 
Ostatní články smlouvy a dodatků se nemění a zůstávají v platnosti. 

	1.1 	Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele pravidelné roční bezpečnostní kontroly 
zařízení automatických dveřnich systémů z hlediska zda splňují minimální požadavky vyplývajících z platné legislativy. 
Dále se zhotovitel zavazuje provádět pozáruční servis dodaných automatických dveřních systémů (dále též jako 
,zařízení") v objektu či objektech objednatele. Jedná se o tyto objekty a tato zařízení: 

3.1 
 
Objekt, adresa: 	Umístění v objektu: 
Drhovle Zámek 44 	vstup chodba oddělení 
vstup příjezd sanitka 
pobočka Písek - Karla Čapka 2549, 39701 Písek 
vchod do recepce 
chodba C za recepcí 
III. Cena prací a platební podmínky 
Ročni poplatek za řádné provádění činností specifikovaných článkem I. a 2.1 čini: 
Automatické dveře kyvné (SW100) 
Automatické dveře posuvné 
 
Typ zařízení: 
1x SW100 
1x SW100 
1x ADS 
1x SW100 
2.325,- Kč/1 ks, 3 ks 
4.320,-kč/1 ks, 1 ks 

Cena celkem za rok 
An ASSA ABLOY Entrance s~ems 
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11.295,- Kč + DPH v zákonné výší 
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Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je 
vyhotoven ve dvou stejnopísech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Veškeré změny 
a doplňky k této smlouvě mohou být prováděny pouze písemnou formou a vstupují v platnost poté, co byly podepsány 
oběma smluvními stranami. 
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