
fw/,/fl/.H 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo a Servisní smlouvě 

Smluvní Strany: 

Česká republika - Ústřední kontrolní a Zkušební ústav zemědělský 
organizační Složka státu 
se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno. 
IČ 0002033 8 
DIČ CZ00020338 
jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu 

na straně jedné jako „obj ednatel“

a 

Tender Systems, S.r.o. 
se sídlem nám. Před Bateriemi 692/18, 162 00 Praha 6 - Střešovice 
IC 29145121, DIC CZ 29145121 
zastoupená Ing. Janem Hrádkem 
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204077 
na Straně druhé jako „zhotovitel“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 589/2017 uzavřené dne 11. 12. 2017 (dále jen ,,Smlouva“) 

I. 

Uvodní ustanovení 

Vzhledem ke skutečnosti, že během realizace Smlouvy o dílo a Servisní Smlouvy na Rozvoj a 
údržbu vinařského a vinohradnického registru v Moldavské republice (dále jen „RVV SW“) 
vznikl dodatečný požadavek moldavské strany na prodloužení služeb zhotovitele na údržbu 
RVV SW, smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě O dílo č. 589/2017 uzavřené 
dne11. 12.2017. 

II. 

Předmět dodatku 

Na základě shora uvedeného a V souladu S čl. XVI odst. 2 smlouvy se smluvní Strany dohodly 
na novém znění čl. III. odst. 3 smlouvy: 

,,3. Zhotovitel bude poskytovat služby ve smyslu čl. I, odst. 3 této Smlouvy do 30. 4. 2019.“



III. 
Závěrečná ustanovení 

l. Ostatní ujednání smlouvy, jichž se tento dodatek netýká, zůstávají nezměněny. 
2. Tento dodatek je sepsána ve dvou stejnopisech, Znichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že žádnou část dodatku nepovažuje Za obchodní tajemství a je 

Srozuměn se skutečností, že dodatek bude zveřejněn v souladu S příslušnými právními 
předpisy. 

4. Smluvní strany prohlašují, Že se řádně seznámily S obsahem tohoto dodatku, že mu 
porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na 
základě Své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv V tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojuji pod tento dodatek Své podpisy. 

v Praze v Bmč 19 ˇl2“ 2018 

Ing Jan Hrádek Ing. Dani Jurečka 
je atel ředitel

I 

Tender Systems, s.r.o. CR-U UZ


