Dodatek č. 1

k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací uzavřené dne 14. 12. 2015 mezi
Poskytovatelem a Účastníkem definovanými níže (dále jen „Smlouva“) a k příslušným Technickým specifikacím služby (dílčím
smlouvám).
Číslo zákazníka:
30030429
Smluvní strany:

Poskytovatel:
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 24738875, DIČ: CZ24738875, akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505, Bankovní spojení: ING BANK N. V., xxx
Oprávněný zástupce: Ing. Miloš Mastník, obchodní ředitel, dle Plné moci

Účastník:
Obchodní firma nebo název právnické
osoby / Příjmení:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Organizační složka státu
IČO / datum narození:

00020681

DIČ:

neplátce DPH

Sídlo/ místo podnikání/ bydliště:
Ulice, čp

Nábřežní 1326

Město:

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

PSČ:

250 01

Kraj:

Středočeský

Doručovací adresa (pokud se liší od adresy účastníka):
Bankovní spojení:
Způsob platby:

ČNB

Číslo účtu / kód banky:
Bankovním převodem

xxx

/

0710

Složenkou

Oprávněný zástupce účastníka:
Jméno, příjmení:

Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel ústavu

Adresa bydliště (pokud se liší od adresy účastníka):

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem prodlužuje trvání Smlouvy a dílčích smluv
uzavřených na základě Smlouvy takto:
1. Na základě požadavku Účastníka se smluvní strany dohodly na změně doby trvání Smlouvy a veškerých příslušných
Technických specifikací služby - dílčích smluv uzavřených mezi Poskytovatelem a Účastníkem na základě Smlouvy, a to do
31. 3. 2019 nebo do doby uzavření finální předmětné smlouvy s vítězným uchazečem v nadlimitní veřejné
zakázce „Poskytování služeb elektronických komunikací“, č.j. zadavatele ÚHÚL/2868/2018/ISaT, vyhlášené
Účastníkem (dále jen „VZ“), podle toho, která skutečnost nastane později. Jestliže předmětnou smlouvu s vítězným
uchazečem v rámci VZ Účastník neuzavře ani do 30. 6. 2019, nebo bude-li v této lhůtě VZ ukončena/zrušena bez výběru vítěze
VZ, ukončuje se Smlouva a veškeré příslušné Technické specifikace služby - dílčí smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a
Účastníkem na základě Smlouvy dnem 30. 6. 2019.
2. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku a původní Smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Uveřejnění Smlouvy a tohoto dodatku v registru smluv zabezpečí na své náklady a nebezpečí Účastník, a to neprodleně. V
případě, že tak Účastník neučiní nejpozději do 2 týdnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami, je Poskytovatel
oprávněn zveřejnění v registru smluv zajisti sám, a to na náklady Účastníka. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení
Smlouvy za obchodní tajemství.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž platí datum pozdějšího
podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Články a ustanovení nedotčené tímto dodatkem zůstávají
zachovány beze změny.
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Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 19. 12. 2018

V Brandýse nad Labem dne 2. 1. 2019

Za Poskytovatele
České Radiokomunikace a.s.

Za Účastníka
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

-----------------------------------------------------Ing. Miloš Mastník, obchodní ředitel

----------------------------------------------------Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel
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