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DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 185410148

na zhotovení díla – stavby
„CRC Hlavenec-rekonstrukce primárního okruhu chlazení,“

ev. číslo SMVS 107V693001091

1.
Smluvní strany

1.1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Jejímž jménem jedná:
abezpečení a podpory sekce vyzbrojování a akvizic MO

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Kontaktní osoba:
Zástupce uživatele pro koordinaci prací:
Kontaktní osoby ve věcech technických:

resa: AHNM, pracoviště Brno, :

jednatel“)

a

1.2. ALTRON, a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3609.
Se sídlem: Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4
IČO: 64948251
DIČ: CZ64948251
Bankovní spojení:

Kontaktní osoba ve věcech
obchodních a smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Telefonické a faxové spojení:

Adresa pro doručování korespondence: Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4
(dále jen „zhotovitel“),
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uzavírají z důvodu administrativní chyby v souladu s článkem 15. odst. 15.3. Smlouvy o dílo
č. 185410148 a ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 8. 2018, (dále jen „smlouva“) tento
Dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

2.
Změny smlouvy

1. Na straně objednatele se ruší identifikační údaje uvedené v čl. 1. „Smluvní strany“
smlouvy a nahrazují se identifikačními údaji v čl. 1. tohoto dodatku.

2. V příloze č. 2 smlouvy „Podrobný rozklad ceny“ se v části „c) Dodávka materiálu
a zařízení“ na prvním řádku mění počet kusů z původních „8“ na „4“.

3.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 2 stranách, nabývá platnosti dnem jeho podpisu
poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany pod něj své
elektronické podpisy.

Za objednatele:

ředitelka OLogZP SVA MO
v zastoupení

(podepsáno elektronicky)

Za zhotovitele:

člen představenstva
(podepsáno elektronicky)

člen představenstva
(podepsáno elektronicky)

Digitálně
podepsal Ing.
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11:10:47 +01'00'

Digitálně podepsal
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12:49:27 +01'00'
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