DODATEK č. 2
ke kupní smlouvě č. 6155/11/2019
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.
SMLUVNÍ STRANY
„Obnova a doplnění přístrojové techniky na měření ve stanicích povrchových vod“
I.
Smluvní strany
Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 412 Komořany
, ředitel ČHMÚ
00020699
CZ00020699
ředitel pobočky ČHMÚ Praha
tel.:
e-mail:
daniel.

se sídlem:
Statutární orgán:
IČO:
DIČ:
zástupce pro věcná jednání:

dále jen „Kupující“ na straně jedné

a
FIEDLER AMS s.r.o.
se sídlem:
Zastoupená:
Zástupce pro věcná jednání:
(tel.číslo,e-mail)
IČO:
DIČ:
číslo bankovního účtu:

Lipová 1789/9, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE

,
03155501
CZ03155501

spolu s
Ing. Libor Daneš
se sídlem:
Zastoupená:
Zástupce pro věcná jednání:
(tel.číslo,e-mail)
IČO:
DIČ:
číslo bankovního účtu:

Masarykova 725, 252 63 Roztoky
, majitelem firmy

45839336
CZ6611080256

dále jen „Prodávající“ na straně druhé

II.
PŘEDMĚT DODATKU
Název akce:
„Obnova a doplnění přístrojové techniky na měření ve stanicích povrchových vod “ Předmět dodatku: provedení změny lokality
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1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny v Kupní smlouvě č. 6155/11/2019 (dále
jen „Smlouva“) uzavřené dne 18.06. 2019 v příloze číslo 3 Smlouvy.
2. Změna lokality bude provedena u níže uvedené lokality:
Původní lokalita: Rájec nad Svitanou - nová lokalita: Štěpánov nad Svratkou (tok
Hodonínka), objekt v majetku Povodí Moravy
Důvod změny: posunutí místa rekonstrukce objektu
3. S provedeným změnami na základě tohoto dodatku č. 2 nedochází ke změnám či úpravě kupní ceny
sjednané dle čl. IV. Smlouvy.

III.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

V.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až
uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5
zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho
připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne:

V Praze dne:

.................................................
kupující
ředitel

prodávající

V Roztokách dne :
…………………………………..
prodávající
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