D O D A T E K č. 1 ke smlouvě
o zajištění úkolu rozvoje metrologie
číslo M/II/4/19
Smluvní strany:
Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
organizační složka státu
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
IČ/DIČ: 48135267/ CZ48135267
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 110 00 Praha 1
číslo účtu: 21622-001/0710
zastoupený Ing. Zbyňkem Veselákem, ředitelem odboru metrologie
dále jen „zadavatel“
a
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Ústecká 98, 250 66 Zdiby
IČO/DIČ: 00025615/CZ00025615
bankovní spojení:
č.ú.
zastoupený Ing. Karlem Radějem, CSc., ředitelem
dále jen „dodavatel“
uzavírají ve smyslu článku 7 smlouvy číslo M/II/4/19 o zajištění úkolu rozvoje metrologie č.
II/4/19 tento Dodatek č. 1 k této smlouvě:
1. Tímto Dodatkem se z důvodů rozšíření úkolu č. II/4/19 mění odst. 1. Článku 3 smlouvy č.
M/II/4/19 takto:
„Článek 3
Cena a platební podmínky
1. Za provedení činnosti v rozsahu plnění podle této smlouvy a v souladu se zákonem
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany úplatu
(cenu) ve výši:
277.000,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesátsedmtisíc korun českých).“
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. M/II/4/19 zůstávají nedotčena.
3. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě číslo M/II/4/19 je vyhotoven ve dvou stejnopisech se stejnou
platností. Jeden výtisk obdrží zadavatel, druhý dodavatel. Dodatek vstupuje v platnost dnem
podpisu obou smluvních stran a v účinnost dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu
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.
Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zabezpečí v zákonné lhůtě zadavatel. V případě
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nesplnění této povinnosti je oprávněn dodatek v registru smluv zveřejnit dodavatel.
Dodatek bude zveřejněn v plném znění.
Příloha: Plánovací list (s přílohou) na rozšíření úkolu č. II/4/19
V Praze dne ……………………

V Praze dne ……………………

………………………………..
Ing. Zbyněk Veselák

…………………………………
Ing. Karel Raděj, CSc.

2/2

