
DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO k provedeni stavby

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném
znění (dále jen ,,OZ" nebo ,,občanský zákoník"),

se zhotovitelem veřejné zakázky
Č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/2

,,výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
pro část 2 - Realizace strukturované kabeláže, bezpečnostních systémů a ICT vybavení"

(dále jen ,,dodatek č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo").

I. Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
se sídlem: Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice
lČ: 72050250
DIČ: CZ72050250
bankovní spojení: Česká národní banka 11234881/0710
zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického
kraje pro ekonomiku

dále jen ,,objednatel"

a

AG COM, s.r.o.
se sídlem: Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice
lČ: 47452081
DIČ: CZ47452081
bankovní spojení: 3003008001/5500
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38491
zastoupená:

dále jen ,,zhotovitel"

uzavÍrajÍ tento dodatek č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku

1. V ČI. XII. odst. 3. uzavřené smlouvy o dílo se ve větě první mění výše bankovní záruky za kvalitu díla
z částky 1559 707,00 KČ na částku 1 568 007,00 KČ.

2. Bankovnizáruka za kvalitu díla ve výši 1568 007,00 KČ bude poskytnuta objednateli zhotovitelem do
3 pracovních dnů od uzavřenitohoto dodatku č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo.
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III. Závěrečná ustanoveni

1. Tento dodatek č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvní
stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejněni v Registru smluv.

2. Tento dodatek č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo bude objednatelem uveřejněn v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv.

3. Smluvní strany výslovně prohlašujI, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento
dodatek č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a
takto jej podepisuji.

Za zhotovitele: Za objednatele:

Digitálněpodepsal lng.jiří

'"um"0'0.0'."
12:50:03 +02'00'

Renata Digitálně podepsal
Renata Kaňková

" " Datum: 2020.08.26Ka n kova ,,,,,,,,,,,,,f

Renata Kaňková
náměstek ředitele Krajského ředjte|ství
Policie Pardubického kraje pro ekonomiku
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