
 

 

Dodatek č. 1 k servisní smlouvě ze dne 6. 11. 2017 

uzavřené mezi smluvními stranami: 
 
Masarykův onkologický ústav 

sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
zastoupený prof. MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc., ředitelem 
IČ: 00209805, DIČ: CZ00209805 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 87535621/0710 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zeppelin CZ s.r.o. 
se sídlem Lipová 72, 251 70 Modletice 
zastoupená Petrem Grünthalem a Ing. Tomášem Jedličkou, na základě plné moci 
IČ: 18627226, DIČ: CZ18627226 
Bankovní spojení: [anonymizováno] 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2346 
(dále jen „poskytovatel“) 

I. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 
„Servisní služby pro energocentrum NZ2 (CAT GEP 1650 kVA + CAT UPS 1000 kVa“ (dále jen 
„veřejná zakázka“) dne 6. 11. 2017 servisní smlouvu (dále jen „smlouva“). 

II. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se čl. IV. odst. 8) smlouvy dohodly, že v případě zjištění nutnosti výměny 
keramických ložisek CAT UPS 1000kVA, ke které bude muset dojít v době kratší než 4 roky 
od jejich poslední výměny, se postupuje dle čl. IV. odst. 2) – 6) smlouvy, tedy mj. že je 
poskytovatel do 48 hodin od nahlášení vady povinen předložit objednateli cenovou nabídku 
na odstranění vady. 

2. Smluvní strany se tímto dodatkem (dále jen „dodatek“) dohodly, že se cena plnění dle 
předchozího odstavce omezuje na 467.054,95 Kč bez DPH. 

3. Znění smlouvy v části čl. IV. odst. 8) druhé věty za středníkem se v této souvislosti mění 
a nově zní: 

„v případě, že by se jednalo o výměnu realizovanou v době kratší než 4 roky od poslední 
výměny, postupuje se dle čl. IV. odst. 2) – 6) obdobně. Pro tento případ se smluvní strany 
dohodly, že cena výměny keramických ložisek CAT UPS 1000kVA nepřekročí cenu 467.054,95 
Kč bez DPH.“ 

III.   Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v Registru smluv (smlouvy.gov.cz). 

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom. 

3. Ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.  

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel. 



 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem 
souhlasí a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
V Brně dne 11. 12. 2017 V Praze dne 5. 12. 2017 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ __________________________________ 
za objednatele za posktovatele 
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Petr Grünthal 
ředitel Masarykova onkologického ústavu prodejce služeb a ND 
 
 
 
 
 
 __________________________________ 
 za poskytovatele 
 Ing. Tomáš Jedlička 
 Ředitel divize ES 


