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Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování servisních služeb ze dne 14.8.2014 

uzavřené mezi stranami: 

Česká republika  - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:    00023817 

se sídlem.   Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10 

zastoupena:   Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou 

bankovní spojení: 623101/0710 

(dále jen "Objednatel")  

a 

TERRAMET, spol. s r.o. 

IČ:    41692519 

DIČ:    CZ41692519 

se sídlem:  Obchodní 131, 251 70 Čestlice 

zastoupen:   XXX 

bankovní spojení: XXX 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jen jako „smluvní strany“) 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.01 Dne 14. 8. 2014 uzavřel Objednatel s Poskytovatelem zároveň smlouvu o poskytování servisních 
služeb (dále jen „Smlouvu“), kterou se Poskytovatel zavázal poskytovat Objednateli servisní 
služby k motorgenerátoru ESE 220 DW/AS včetně potřebných datových a silových kabelů. 

1.02 Smluvní strany se dohodly na prodloužení platnosti Smlouvy do 6. 11. 2018. 

1.03 Na základě skutečností uvedených v předchozích odstavcích sjednávají Objednatel a Poskytovatel 
na základě své shodné vůle tento Dodatek č. 1, kterým se Smlouva mění tak, jak je uvedeno 
v následujícím článku. 

II. 

Změna Smlouvy  

2.01 Tímto dodatkem (dále jen „Dodatek“) se dosavadní znění odst. 6.02 Smlouvy vypouští a 
nahrazuje se následujícím ustanovením: 

 „Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby od okamžiku montáže a zprovoznění 
motorgenerátoru dle nájemní smlouvy ze dne 14. 8. 2014 do 6. 11. 2018.“ 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 
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3.01 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

3.02 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3.03 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom (1) vyhotovení. 

3.04 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný 
a srozumitelný. Prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán ani v tísni, ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

 

Na důkaz toho, že celý obsah Dodatku je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují osoby 
oprávněné za smluvní strany uzavírat tento Dodatek č. 1 své vlastnoruční podpisy. 
 
 
V Praze dne 13. 8. 2018 
 
 
Nájemce:       Pronajímatel: 
 

 

…………………………………………………..    ………………………………………. 
 Mgr. Irena Storová, MHA    XXX 
 ředitelka XXX 
     
    

 


