DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem
uzavřené mezi smluvními stranami dne 21. 12. 2016 (dále jen „SES“)
Obec Velký Osek
sídlo: Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
IČO: 002 35 873
DIČ: CZ00235873
e-mail: obecni.urad@velky-osek.cz
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Kolín, č.ú.: 196471057/0300
zastoupená: Mgr. Pavlem Drahovzalem, starostou obce Velký Osek
(dále jen „Klient“)
a
MVV Energie CZ a.s.
sídlo: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku:
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 14942, IČO: 496 85 490,
DIČ: CZ49685490
e-mail: mvv@mvv.cz
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 2, č. ú. 16024453/0300
zastoupená: Ing. Jiřím Koptíkem, předsedou představenstva a Ing. Liborem Žížalou, členem
představenstva
(dále jen „ESCO“)
(ESCO a Klient dále společně označováni jako „smluvní strany“, každý samostatně jako
„smluvní strana“)
Vzhledem k tomu, že
(A) v průběhu verifikační části byly identifikovány jiné hodnoty referenčních spotřeb
energií v objektech i veřejném osvětlení;
(B) v průběhu verifikační části běžícího projektu EPC navrhlo ESCO zrealizovat
dodatečné opatření, které mění původní uzavřenou smlouvu SES;
(C) smluvní strany mají zájem změnit uzavřenou smlouvu SES,
uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke smlouvě SES:

I.

Změna referenčních spotřeb a nákladů
1.1

Na základě provedené verifikace projektu EPC dochází ke změně referenčních spotřeb
a nákladů na energie. Dochází ke změně Přílohy č. 1 smlouvy SES „Popis výchozího
stavu včetně ref. spotřeby a referenčních nákladů.“

II.

Změna v základních opatřeních
2.1

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně v základních opatřeních a mění
tímto v níže uvedeném rozsahu Přílohu č. 2 smlouvy SES „Popis základních opatření“,
a to o následující doporučená dodatečná opatření takto:
• Rozšiřují rozsah opatření výměna vnitřního osvětlení v objektech ZŠ a MŠ
o

detail opatření je uveden v Příloze č. 2 a č. 6, jež jsou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě
SES;

• Rozšiřují rozsah opatření výměna venkovního osvětlení
o

detail opatření je uveden v Příloze č. 2 a č. 6, jež jsou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě
SES;

(dále jen „základní opatření“)
III.

Změna ceny za provedení opatření
3.1

Smluvní strany se dohodly, že se mění cena za provedení základních opatření, jenž je
uvedena v článku 17 „Cena za provedení opatření“ odst. 1 smlouvy SES. Nová cena
za provedení základních opatření je 8 551 419,- Kč,- Kč (slovy osm milionů pět set
padesát jedna tisíc čtyři sta devatenáct korun českých). Cena je uvedena bez DPH.
IV.

Změna ve výši garantované úspory
4.1

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu rozšíření základních opatření o doporučená
dodatečná opatření, mění Přílohu č. 5 ke smlouvě SES tak, že nově zní, jak je uvedeno
v příloze k tomuto Dodatku č. 1.
V.

Změna výše smluvních pokut
5.1

Smluvní strany se dohodly, že dojde k úpravě částek za smluvní pokuty pro obě
smluvní strany. Tím dojde k následující úpravě článku 37 odst. 2 a odst. 3 smlouvy
SES:
•

„V případě prodlení ESCO s plněním jeho povinností či jiného porušení
povinností stanovených touto smlouvou je ESCO povinna uhradit Klientovi
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých bez DPH), a to za
každý případ porušení.“
2

•

„V případě prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti a s plněním dalších jeho
nepeněžitých povinností či jiného porušení nepeněžitých povinností stanovených
touto smlouvou je Klient povinen uhradit ESCO smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč
(slovy: pět tisíc korun českých bez DPH), a to za každý případ porušení.“
VI.

Změny příloh smlouvy SES
6.1

Smluvní strany se dohodly, že mění přílohy č. 1, 2, 3, 5 a 6 tak, že nově zní, jak je
uvedeno v přílohách k tomuto Dodatku č. 1.

6.2

Ostatní ustanovení smlouvy SES, vyjma článku 17 odst. 1, článku 37 odst. 2 a odst. 3
smlouvy SES, se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změn.

6.3

Součástí tohoto dodatku je také kompletní soubor všech příloh. U příloh, u kterých ke
změně nedošlo, je uvedena poznámka, že jsou v původním znění.

6.4

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž ESCO obdrží po
dvou (2) stejnopisech a Klient po jednom (1) stejnopise.

Přílohy Dodatku č. 1 jsou všechny přílohy smlouvy SES, aktualizované či doplněné i ty beze
změn

za Klienta:

Za ESCO:

Ve Velkém Oseku, dne ……………...

V Praze, dne……………

Mgr. Pavel Drahovzal

Ing. Jiří Koptík

Starosta Obce Velký Osek

Předseda představenstva
MVV Energie CZ a.s.

Ing. Libor Žížala
Člen představenstva
MVV Energie CZ a.s.
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