
Dodatek č. 6

ke smlouvě o dodávce tepelné energie uzavřené dne 30.10. 2012 
číslo smlouvy T-278-00/12

Dodavatel
Armádní Servisní, příspěvková organizace
se sídlem: Podbabská 1589/1, Praha 6-Dejvice,160 00 Praha
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, vložka Pr, oddíl 1342
jejímž jménem jedná ředitel
ve věcech provozních:  - provozní náměstek oblasti Čechy 
IČ: 60460580
DIČ: CZ 60460580
bankovní spojení: Česká národní banka ě. účtu: 
držitel licence k podnikání, ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, skupiny: 31 a 
32
telefonní spojení:  

(dále jen „dodavatel“)

Odběratel 
LOM PRAHA s. p.
se sídlem: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malešice 
jejímž jménem jedná  - ředitel 
ve věcech finančních jedná  - finanční ředitel 
ve věcech technických jedná  - zástupce ředitele CLV 
Zapsán v Obchodním rejstříku oddíl ALX, vložka 283 
IČ: 00000515
DIČ: CZ0000051
bankovní spojení: ČS Praha 
ě. účtu:  
telefonní spojení:  
E-mail: z 

(dále jen „odběratel“)

I.
Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. T-278-00/12 
uzavřené dne 30. 10. 2012

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

II.

Tímto dodatkem ě. 6 se upravuje příloha č. 1 smlouvy - „Technické parametry odběrného místa.“



III.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, přičemž každé smluvní straně 
přísluší po dvou jejich podepsaných pare.

Ustanovení tohoto dodatku je platné od okamžiku podpisu a účinné od 1. 10. 2017.

Ostatní ustanovení smlouvy vč. dodatků tímto dodatkem nedotčená se nemění.

V Praze dne 2 6 -10- 2017

za odběratele:

Příloha č. 1



Technické parametry odběrného místa

Dodavatel
Armádní Servisní, příspěvková organizace
se sídlem: Podbabská 1589/1, Praha 6-Dejvice,160 00 Praha
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, vložka Pr, oddíl 1342
jejímž jménem jedná ředitel
ve věcech provozních:  - provozní náměstek oblasti Cechy 
IČ: 60460580
DIČ: CZ 60460580
bankovní spojení: Česká národní banka č. účtu: 
držitel licence k podnikání, ve smyslu zákona ě. 458/2000 Sb., energetický zákon, skupiny: 31a 
32
telefonní spojení: 

(dále jen „dodavatel“)

Odběratel 
LOM PRAHA s. p.
se sídlem: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malešice 
jejímž jménem jedná  - ředitel 
ve věcech finančních jedná  - finanční ředitel 
ve věcech technických jedná  - zástupce ředitele CLV 
Zapsán v Obchodním rejstříku oddíl ALX, vložka 283 
IČ: 00000515
DIČ: CZ0000051
bankovní spojení: ČS Praha 
č. účtu:  

 
E-mail:  

(dále jen „odběratel“)

Odběrné místo : budova č. 41

Po dobu rekonstrukce odběrného tepelného zařízení bude ze strany dodavatele zabezpečována 
tepelná stabilita stavebního objektu ě. 41 v souladu s ČSN 73 0540. Doba platnosti od 
1. 10. 2017 a nejpozději do 30. 11. 2017.

V Pra/e Hnr 2 6 "IO" 2017

LOM 
IČ 00
vedw




