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KONĚDedicated to People Flow

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na servis výtahů č. 6618053739 (5500 0235 číslo smlouvy zhotovitele) uzavřené dne

1. 7. 1998, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 10. 8. 2018 ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník"), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

k podpisu smlouvy a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku

Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel" na straně jedné)

KONĚ, a.s.

se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 - Vokovice

zastoupená Ing. Irenou Kasanovou - členkou představenstva

IČO:

DIČ:

00176842

CZ00176842

k podpisu smlouvy a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v soudem v Praze, oddíl B, vložka 775

(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

Ruší se dosavadní výčet zdvihacích zařízení (výtahové zařízení s výrobním číslem
40005532/15449002 na adrese Mečová 368/5 v Brně bude demontováno k 1.4.2022 z důvodu výměny
zařízení společností VÝTAHY BRNO s.r.o., Starobrněnská 334/3, Brno-město, 602 00 Brno,
IČO 25585819) a nově se počet těchto zařízení stanoví takto:

Četnost PPU
za rok

Četnost PP
za rok

Četnost OP
za rok

OZ jednou za
x let

Paušální
Výrobní
číslo
výtahu

Místo
servisu

Rok Typ Typ výtahu
+ stanice

splátka bezMěsto Druh
výroby budovy DPH

čtvrtletně

4
TOV 250

250 kg
NeveřejnáRadnická

369/10
Brno 40005533 1972 2 194,05 Kč

4
4/4

2 194,05 Kč/čtvrtletíPaušální smluvní cena bez DPH
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Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 je vypracován ve třech vyhotoveních,dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Účinnost a fakturace počíná dnem 1. 4. 2022.

Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci

registru smluv k uveřejnění objednatel.

Zhotovitel

vedoucí obchodního oddělení

KONĚ, a.s., pro Moravu

na základě plné moci

zhotovitel
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PLNÁ MOC

Společnost KONĚ, a.s. se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 - Vokovice, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 775, IČO 00176842,
zastoupená předsedou představenstva Ing. Jozefem Gyórkí a členem představenstva Ing. Irenou
Kasanovou (dále jen „zmocnitel")

tímto
zplnomocňuje

a pro region Morava
(dále jen „zmocně

odních smluv se stávajícími nebo potenciálními smluvními partnery:

o smluv o dílo na dodávku nových zařízení (maximálně ve výši do 5.000.000 Kč ceny díla bez
DPH na jednu smlouvu)

» smluv o dílo na dodávku modernizaci a kompletních výměn stávajících výtahů a eskalátorů
(maximálně ve výši do 5.000.000 Kč ceny díla bez DPH na jednu smlouvu)

• smluv na servis výtahů, eskalátorů a automatických dveří (maximálně do 10ti zařízení na
jednu smlouvu)

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou s platnosti do 31.12.2022.
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