Evidenční číslo z Centrální evidence smluv: 990005

DODATEK č. 3
(dále jen „Dodatek“)

KE SMLOUVĚ DÍLO
– Smlouva o provádění servisních oprav měření a regulace
ze dne 18. 10. 1999, evidenční číslo z Centrální evidence smluv: 990005,
ve znění jejích dodatků č. 1 a 2
(dále jen „Smlouva ev.č. 990005“),
uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany:
MARKUL CONTROLS s.r.o.
Jednající:
Janem Kulhavým, jednatelem
Se sídlem:
Svojetice 201, 251 62 Mukařov
IČO:
27210821
DIČ:
CZ27210821 (Je plátcem DPH.)
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Číslo účtu:
xxxxxxxxxx
Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 104732
(dále jen „Objednatel“)
a
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Zastoupená:
Ing. Martinou Setzerovou, ředitelkou odboru provozního
Se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO:
00164801
Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
Číslo účtu:
xxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ a jednotlivě také
jako „Smluvní strana“)
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I.
Úvodní ustanovení
I.1 Objednatel realizoval v roce 2016 zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem
„Dodávka, montáž a servis klimatizačních jednotek v budově Ministerstva
životního prostředí“, id na e-tržišti Gemin: T002/16/V00036151 (dále též „Veřejná
zakázka“), jejímž předmětem je mimo jiné dodávka, montáž a uvedení
do trvalého provozu příslušného počtu nových klimatizačních jednotek a zajištění
řádné a preventivní údržby, servisu, záručních a mimozáručních oprav nových
klimatizačních jednotek i stávajících klimatizačních jednotek v budově sídla
Objednatele.
I.2 Do předmětu plnění nové Veřejné zakázky spadá i část činností Zhotovitele
původně vykonávaných dle Smlouvy ev.č. 990005. Relevantní služby tedy budou
nadále poskytovány výhradně na základě nové smlouvy uzavřené na plnění
předmětné Veřejné zakázky, nikoliv na základě Smlouvy ev.č. 990005.

II.
Změny Smlouvy ev.č. 990005
II.1 S ohledem na výše popsané skutečnosti se Smluvní strany dohodly, že účinností
tohoto Dodatku se zcela a bez náhrady vypouští text a ruší činnosti uvedené
pod písm. b) a d) v článku I. Smlouvy ev.č. 990005.
II.2 S ohledem na výše popsané skutečnosti a na změnu provedenou dle odst.
II.1 tohoto článku se Smluvní strany dále dohodly, že účinností tohoto Dodatku
se zcela a bez náhrady vypouští text a ruší doba plnění a rozsah činností
uvedený pod písm. b) a d) v článku II. Smlouvy ev.č. 990005.
II.3 S ohledem na výše popsané skutečnosti a na změny provedené dle odst.
II.1 a II.2 tohoto článku se Smluvní strany dále dohodly, že účinností tohoto
Dodatku se zcela a bez náhrady vypouští text a ruší cenová ujednání uvedená
pod písm. b) a d) v článku III. Smlouvy ev.č. 990005.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání
III.1 Smluvní strany se rovněž dohodly a Zhotovitel se tímto zavazuje, že veškeré
faktury vyhotovené dle Smlouvy ev.č. 990005 musejí být označeny evidenčním
číslem přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 990005 (viz také
záhlaví tohoto Dodatku). Zhotovitel současně bere na vědomí, že neuvedení
tohoto údaje na faktuře opravňuje Objednatele k vrácení faktury Zhotoviteli,
přičemž nová lhůta splatnosti počne běžet až od okamžiku doručení opravené
faktury Objednateli.
III.2 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí s případným uveřejněním celého znění Smlouvy
ev.č. 990005 včetně všech jejích dodatků v souladu s příslušnými právními
předpisy.
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III.3 Ostatní ujednání Smlouvy ev.č. 990005 nedotčená tímto Dodatkem zůstávají
beze změny.
III.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku
Zhotovitele.
III.5 Dodatek je proveden ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
III.6 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními
stranami.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, porozuměly mu, s jeho
zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze, dne 01.07.2016

V Praze, dne 01.07.2016

Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního
Česká republika – Ministerstvo
životního prostředí
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Jan Kulhavý
jednatel
MARKUL CONTROLS s.r.o.
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Příloha č. 1
Výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele
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