Číslo smlouvy: O2020/0082

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 29. 04. 2020

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
a

Auböck s.r.o.
_______________________________
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____________________________________________________
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 29. 04. 2020
____________________________________________________
DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:
Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Se sídlem: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
IČ: 48135267
DIČ: CZ48135267
ID datové schránky: zdkaa2i
bankovní spojení č.ú.: 10014-21622001/0710
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Viktorem Pokorným, předsedou
zastoupené ve věcech technických:
Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Vít Jakoubek mobil.: 606 904 796, mail: vit. jakoubek@dipos.cz
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a
Auböck s.r.o.
se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČ: 260 89 785 DIČ : CZ26089785
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 13372
bankovní spojení: č. ú.: 4200182951/6800 vedený u SBERBANK CZ, a.s.,
zastoupena ve věcech smluvních:

Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Jan Babůrek, výrobní ředitel
Ing. Martin Buřič, stavbyvedoucí
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné
zadat dodatečné stavební práce, neboť tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
B. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být
technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela
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nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce budovy Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví“,
C. došlo k rozšíření předmětu díla, což má podstatný vliv na dobu plnění a objednatel, i když jednal
s náležitou péčí toto rozšíření díla nemohl předjímat,
D. smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.1 Smlouvy o dílo, který se mění tak, že nově zní :
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 31. 12. 2022.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a
účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.
3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po dvou (2) vyhotovení.
4. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné
okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly
jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují
v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Praze, dne 29. 06. 2022

V Praze, dne 29. 06. 2022

…………………………………….

…………………………………….

Mgr. Zdeněk Veselý, i.s.
Česká republika –
Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví

Ing. Jan Vilánek
jednatel
Auböck s.r.o.
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