DODATEK č. 2 KUPNÍ SMLOUVY
ě. 1810400131
„Lehké obrněné vozidlo průzkumné - LOV-Pz“
i.

SMLUVNÍ STRANY:
v
1. Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem:
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
j ej ímž jménem j edná: Mgr. Lubor KOUDELKA, náměstek pro řízení Sekce
vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláře:
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO:
601 62 694
DIČ:
CZ60162694
bankovní spojení:
Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
404881/0710
číslo účtu:
Marie GERYKOVÁ, tel.:
fax:
vyřizuje ve věcech
smluvních:
mob.
e-mail:
vyřizuje ve věcech
Ing. Martin ŠUFAJZL, tel.:
fax:
technických:
mob.
e-mail:
adresa pro doručování Sekce vyzbrojování a akvizic MO, odbor vyzbrojování pozemních
korespondence:
sil a komunikačních informačních systémů,
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
datová schránka:
hjyaavk
(dále jen „kupující“) na straně jedné
a
2. Vojenský technický ústav, s.p.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem:
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 06 Praha 9
jednající:
Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku
vyřizuje ve věcech
tel.:
fax:
smliívních:
e-mail:
vyřizuje ve věcech
tel.:
fax:
technickoe-mail:
organizačních:
IČO:
242 72 523
DIČ:
CZ24272523
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
1567290277/0100
adresa pro doručování Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM Dlouhá
korespondence:
300, 763 21 Slavičín
datová schránka:
7jckvi2
(dále jen „prodávající“) na straně druhé
se dohodly na prodloužení termínů odevzdání předmětu koupě, a to z důvodu vzniku
mimořádných okolností způsobených šířením COVID-19 a v souladu s čl. 15, odst. 3 kupní
smlouvy č. 1810400131, následující změnou smlouvy formou tohoto dodatku.
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III.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
Ustanovení smlouvy neupravena tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 2 stranách.
Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu
s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
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