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DODATEK Č. 8
ev. č. S982/2018/0021 /OMl-OSEM

ke smlouvě o nájmu, provozu a údržbě zdroje tepelné energie pro vytápění a odběr 
tepla pro ÚT a ohřev teplé vody a dodávce tepelné energie č. 4262/2013 ze dne

04.03.2013 (dále jen „Smlouva1)

uzavřený dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi následujícími smluvními stranami:

Odběratel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:

a

Dodavatel:
Zapsaný:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:

I. SMLUVNÍ STRANY

městská část Praha 2
nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2
00063461
CZ00063461

 zástupcem starostky

ERDING, a.s.
u Krajského soudu v Brně, vložka B 2465

Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno - Líšeň
25512455
CZ25512455

předsedou představenstva

II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

V průběhu otevřeného zadávacího řízení se v rámci veřejné zakázky s názvem „Energetické služby a 
dodávký1 zahájeného Odběratelem dne 27.12.2016 vyskytly okolnosti (zejména nabídky uchazečů 
nezpůsobilé k dalšímu hodnocení a následnému výběru uchazečů do minitendrů) mající za následek zrušení 
tohoto řízení a zahájení nového zadávacího řízení. S ohledem na nutnou potřebu Odběratele zajistit kontinuitu 
plnění předmětu veřejné zakázky na energetické služby a dodávky se výše uvedené smluvní strany dohodly 
na prodloužení účinnosti Smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku ke Smlouvě.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Původní znění článku VII. odst. 1. Smlouvy se mění následovně:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.10. 2018.
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IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

2. Tento dodatek č. 8 je platný podpisem obou smluvních stran a účinnosti nabývá zveřejněním v registru 
smluv.

3. Tento dodatek č. 8 má 2 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž Odběratel obdrží 3 stejnopisy a 
Dodavatel obdrží 2 stejnopisy.

V Praze dne 3 -08- 2018 V Brně dne ^ ^ n'J^ ^ %

Za Odběratele: Za Dodavatele:

O ERDING, a.s. «
Zaoralova 5 
628 00 Brno

IČ: 235 12 455• DIČ: CZ?551?4^

Doláka
pstvfřujfeí, byly pdniíttky platfiííMi přáwtbQ abrinu, vc
§my§lu u§t, § 43 UUu L I3I//0O0 §K *) hUvnÍTO městé Praze,

ve znřiU poiitížjaíeH preapisu

‘Zveřejněna! od...... „„ dt) ............... .........................

č..........íO.iJ............
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Nehodící se Škrtněte 
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