Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0081-D1-21-206
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: ………………….
Dnešního dne, měsíce a roku
Česká republika - Státní pozemkový úřad
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby
IČO: 01312774
DIČ:
CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
dále jen „objednatel“
a
Václav Voráček
sídlo: xxxxx, 340 12 Švihov
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Klatovy
IČO: 49171879
DIČ: xxxxxxxxx
Zhotovitel je plátcem DPH.
Bankovní spojení: xxxxxxx
dále jen „zhotovitel“
uzavírají
v souladu s Čl. XI odst. 11.5 Smlouvy
DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 0058-D1-21-206 uzavřené dne 20. 09. 2021
o provedení udržovacích a stavebních prací na stavbě HOZ
„Údržba HOZ Tábor, Soběslav“
spisová značka SZ SPU 289536/2021
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 07. 10. 2021
(dále jen „Dodatek č. 2“)
kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy, z podnětu objednatele
mění Čl. III Termíny plnění a provedení Díla, odst. 3.3 na toto znění:
3.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 29. 10. 2021. Stanovený termín ukončení realizace prací
je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi
objednatelem a zhotovitelem.
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
Dodatek č. 2 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní
strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.
Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 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.
Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne 14.10.2021

V Třebýcince dne 13.10.2021

………………………………………….
Mgr. Michal Gebhart, MBA
ředitel Sekce krajinotvorby
ČR - Státní pozemkový úřad

…………………………………
Václav Voráček
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