Dodatek č. 1
ke Smlouvě o zajištění profylaktických služeb ze dne 1.8.2005
(dále jen „smlouva“)
Smluvní strany:
město Řevnice
IČO: 00241636
se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice
zastoupené Ing. Tomášem Smrčkou, starostou
účet č. 388051399/0800 vedený u České spořitelny, a.s.
(dále jen „objednatel“)
a
Metronomy CZ s.r.o.
IČO: 27120422
se sídlem Herrmannova 120, 252 30 Řevnice
DIČ: CZ27120422
zastoupená Pavlem Kubrychtem, jednatelem
(dále jen „poskytovatel“)
se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.

Článek I.
Změny smlouvy
Odst. 4. článku II. smlouvy (Práva a povinnosti poskytovatele) se mění a nově zní takto:
„Incidenční údržba podle bodu II.2.b) zahrnuje všechny úkony poskytovatele týkající se
výpočetní techniky objednatele, které poskytovatel činí nad rámec pravidelně údržby. Za
úkony činěné nad rámec pravidelné údržby se vždy považují úkony činěné:
- nad rámec časového rozsahu pravidelné údržby
- k odstranění havárie nebo jejích následků a k dosažení známého bezpečného stavu
výpočetní techniky objednatele, nejsou-li činěny v řádném termínu pravidelné údržby.
V případě havárie, či z jiného důležitého důvodu je poskytovatel povinen přijet a začít
pracovat na jejím odstranění do 1 hodiny od nahlášení na telefonu 606 693 594.“

2.

Odst. 5. článku IV. smlouvy (Odměna) se mění a nově zní takto:
„Odměna za provádění pravidelné a incidenční údržby je stanovena pevnou měsíční částkou
ve výši Kč 8000,- bez DPH za 1 kalendářní měsíc. Jedná se o jedinou částku, která bude
objednateli za služby poskytovatele účtována. Zahrnuté i nezahrnuté služby jsou uvedeny
v příloze č. 1 této smlouvy.“

3.

Smlouva se doplňuje o přílohu č. 1 (POSKYTOVANÉ SLUŽBY) ve znění přílohy tohoto
dodatku.

1.
2.

Článek II.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
jedno vyhotovení.
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3.
4.

5.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Řevnice na síti Internet
(www.revnice.cz), a to včetně všech dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti
uvedené ve smlouvě ani v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.
Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou města Řevnice dne 4.10.2017
(viz. zápis z jednání Rady města Řevnice č. 146 ze dne 4.10.2017).

Příloha:
Příloha č. 1 – POSKYTOVANÉ SLUŽBY

V Řevnicích dne .........................

V Řevnicích dne .........................

město Řevnice
..Ing. Tomáš Smrčka, starosta

Metronomy CZ s.r.o.
Pavel Kubrycht, jednatel

..........................................................
............ objednatel

......................................................
poskytovatel
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