Č. j. VS-114186-7/ČJ-2021-802751

D O D A T E K č. 2
ke Smlouvě č. 714/30/2021 ze dne 10. 8. 2021
I.
Smluvní strany:
ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele
č. j. VS-9439-54/ČJ-2016-800020-SP ze dne 17. 9. 2020
Vrchní rada plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M, ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří
adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,
357 51 Kynšperk nad Ohří,
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „příkazce“ nebo „objednatel“)
a
BORE-MIL origin, s.r.o.
se sídlem Petra Bezruče 110/14, 357 51 Kynšperk nad Ohří
právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, odd. C vložka 41105
zastoupená Milanem Boreckým, jednatelem
IČO: 11745151
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „příkazník“)
uzavřely dne 10. 8. 2021 smlouvu příkazní, jejímž předmětem je výkon technického dozoru nad
prováděním stavby s názvem „Kynšperk – stavební úpravy objektu č. 023“ (dále jen
„Smlouva“).
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se Smlouva, ve znění
Dodatku č. 1, mění takto:
II.
1. V článku VII. v odstavci 1 se druhá věta nahrazuje větou:
Celková cena bude činit maximálně 240 000,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc
korun českých bez DPH).
2. V článku VIII. v odstavci 1. se první věta nahrazuje větou:
Úhrada ceny předmětu plnění bude provedena v české měně na základě faktur vystavených
příkazníkem a předaných příkazci v průběhu a po ukončení plnění předmětu smlouvy.
V průběhu plnění předmětu smlouvy bude fakturováno max. 80 % z celkové ceny a zbývající
část po ukončení plnění a vydání kolaudačního souhlasu pro užívání stavby.

III.
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
IV.
Tímto dodatkem je na základě požadavku příkazníka a po vzájemné domluvě navýšena úplata
za plnění předmětu Smlouvy o 20 000,- Kč a současně jsou upraveny platební podmínky. Tyto
změny jsou zdůvodněny skutečností, že došlo k prodloužení doby provádění stavby,
nad jejíž realizací je technický dozor prováděn, a tím i k prodloužení doby potřebné k výkonu
sjednaného technického dozoru.
V.
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním
a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Kynšperku nad Ohří dne: 16. 8. 2022

V Kynšperku nad Ohří dne: 24. 6. 2022

Příkazce:

Příkazník:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M
ředitelka Věznice Kynšperk n/O

Milan Borecký
jednatel
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