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1. Smluvní strany

EN ESA a.s.

zastoupená: ing. lvem Slavotínkem, předsedou představenstva,

lng. Zuzanou Škra mlíkovou, členem představenstva

se sídlem: U Voborníků 852,110, 190 00 Praha 9

IČ: 27382052

DIČ: C227382052

bankovnfspoaenn _

za psa ný v OR vedeného MS v Praze, oddíl B, vložka 10200

ldále jen „59:00

a

Městská část Praha 13

zaatoupená: lng. Davidem Vodrážkou, starostou

se sídlem: Sluneční náměstí 2580113, Praha 5,158 00

IČ: 00241687

DIČ: C200241687

bankovníspoient_

(dále jen „Klient")
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2. Shrnutívýsledků energeticky úsporných projektů za rok 2016

Vsouladu s uzavřenými smlouvami (Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem)

jsme provedli vyhodnocení úspor za šesté zúčtovací období od 1. 1. 2016 do 31.12. 2016. Podrobný výpočet

dosažených úspor a popis činností prováděných v rámci energetického managementu je dokumentován

v Průběžné zprávě za toto období. Dle této Průběžné zprávy bylo garantované úspory dosaženo pro oba

projekty, tj. smluvní části i smluvní část II. Dosaženévýsledkýjsou shrnuty v následujících tabulkách:

Vzhledem k výši smluvníprémíe navrhujeme použítjejíčástv souladu s uzavřenými smlouva mi na realizaci dále

popsaných dodatečných opatření [reínvestice].

Doporučená opatření přinesou snížení nákladů na opravy a údržbu ve vybraných školských objektech.

Tato opatření jsou podrobněji popsána v následujících bodech této dohody.
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3. Vypořádání smluvní prémie za zúčtovací období 2016

3.1. Návrh opatření— rekonstrukce přípravy teplé vody ve vybraných objektech

Po Podrobném posouzení celkového aktuálního stavu systému přípravy teplé vody navrhujeme ve vybrané

kotelně provést kompletní rekonstrukci systému přípravy teplé vody včetně výměny stávajících akumulačních

zásobníků teplé vody. Kromě toho bude na zásobnících, rozvodech i armaturách osazena taková tepelná

izolace, aby odpovídala současným technickým požadavkům na technické izolace. Připrava teplé vody bude

plně integrována do nadřazeného systému měření a regulace plynové kotelny. Provozní data z dálkově

připojených čidel a měřidel budou průběžně ukládána do zabezpečené databázea budou k dispozici pro další

činnosti vrámci energetického managementu EPC projektu stejně jako pro smluvní činnosti provozovatele

zdrojetepla.

Výsledkem tohoto opatření bude významný pokles nákladů na opravy a údržbu a celkově nižší poruchovost

systému přípravy teplé vody.

Rekonstrukci systému přípravy teplé vody navrhujeme realizovat v objektu:

MŠ Běhounkova 2300 2 x 750 litrů (po rekonstrukci)

3.2. Nákup multimediálního vybavení mateřské školky formou daru

Vrá mci opatření financovaných z přínosů energeticky úsporných projektů MČ Praha 13 navrhujeme doplnit

multimediální vybavení nové Mateřské školy U STROMLI, Praha 13, Ovčí Hájek 2174. příspěvková organizace

nákupem interaktivního dotykového displeje Promethean ActivPaneI 70“ Full HD + ActivConnect.

Multimediální vybavení Promethean ActivPanel 70" Full HD + ActivConnect daruje ENESA na zá kladě darovací

smlouvy.
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4. Náklady na realizaci opatření

Celkové náklady na realizaci uvedených opatřeníjsou 188 430 Kč bez DPH tj. 228 000 Kč včetně DPH.

Přehled nákladůje uveden v následující tabulce:

„ , Náklad na realized dodatečn'ch

Navrhovaná dodatecne opatření __ Y, „ , , Y

opatreni (Kc voetne DPH)

50 11 — MŠ Běhounkova 2300 — Rekonstrukce přípravy teplé vody 228 000

5. Dohoda o vypořádánísmluvní prémie

V ta bulceje uveden způsob užití a vypořádání prémie ENESA za zúčtovací období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Dohoda o financování dodatečných opatření Kč včetně DPH

Využití smluvní prémie ENESA na realizaci opatření 228 000

Smluvní prémie vyplacená ENESE 312 803

Celková výše vyplacené smluvní prémie 540803

2 vyplacené smluvní prémie daruje ENESA multimediální vybavení Promethean ActivPanel 70“ Full HD +

ActivConnect vhodnotě 102 000,— Kč včetně DPH mateřské školce U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174,

příspěvková organizace.

6. Postup vypořádání smluvní prémie dle dohody

' Schválení Dohody o vypořádání prémie MČ Praha 13

. Městská část Praha 13 (Klient) vyplatí na základě faktury společnosti ENESA část smluvní prémie

ve výši 312 803 Kč s DPH

. MČ Praha 13 a ENESA uzavřou da rovacísmlouvu na multimediální vybavenív hodnotě 102 000 Kč pro

vybranou mateřskou školku

. ENESA po podpisu Dohody zahájí realizaci navrhovaných opatření

. Po předání všech opatření vystaví ENESA příslušnou fakturu ve výši 228 000 Kč s DPH na dokončená

opatření. Opatření pojejich předá nípřejdou do majetku Klienta.

. Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340f2015 Sb.,

ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv). Veškeré úkony související se zveřejněním dohody zajistí MČ Pra ha 13.“

. Tato dohoda se uzavírá na základě usneseníč. UR 03541201? RMČ Praha 13 ze dne 28. 08. 2017

za Klienta: za ENESA:

V Praze dne: V Praze, dne

Ing. David Vodrážka Ing. Ivo Slavotínek

starosta předseda představenstva

Městská část Praha 13 ENESA a.s.

Ing. Zuza na Škramliková

člen představenstva

ENESA a.s.
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