EV. ČÍSLO OBJEDNATELE: 20/1.2/TUVN
EV. ČÍSLO POSKYTOVATELE:

D O D A T E K č. 1
kterým se mění a doplňuje SMLOUVA
o zajištění úkolu Programu rozvoje zkušebnictví
ev. č. 20/1.2/TUVN
(dále jen „Dodatek“)

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví, organizační složka státu
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Česká národní banka, Centrální pobočka Praha 1,
Na Příkopě č. 28, 110 00 Praha 1
21622-001/0710

48135267
Ing. Andreou Lichtenbergovou,
ředitelkou odboru státního zkušebnictví

zastoupený:
(dále jen „objednatel“)

Poskytovatel:
Sídlo:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:

TŰV NORD Czech, s. r. o.
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 - Libeň

DIČ:

45242330

zastoupený:
(dále jen „poskytovatel“)

CZ45242330

Ing. Janem Weinfurtem,

I.

jednatelem

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s čl. 9 odst. 3 Smlouvy ev. č. 20/1.2/TUVN s názvem:

„Metodické zabezpečení jednotného postupu autorizovaných osob při činnostech posuzování
shody podle vyhlášky č. 358/2016 Sb. (vybraná zařízení)“ (dále jen „úkol”) je uzavírán tento dodatek
č. 1.
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II. Předmět dodatku
Článek 4
Doba plnění úkolu
Smluvní strany se dohodly na změnách následujících ustanovení smlouvy a to takto:
(1) Poskytovatel se zavazuje nejpozději do 30. listopadu 2020
závěrečné zprávy, objednateli v místě jeho sídla.

zajistit a předat úkol, formou předání

se nahrazuje následujícím zněním:
(1)Poskytovatel se zavazuje nejpozději do 28. února 2021
závěrečné zprávy, objednateli v místě jeho sídla.

zajistit a předat úkol, formou předání

III. Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne ……………..…….

V ……………………. dne …………

…………………………………..
objednatel

……………………………………….
poskytovatel
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