DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 37/2020/08
Výzva k podání nabídek č., 17 v kategorii 15 - LZ Boubín /
odkorňování nastojato 1
číslo VZ: 5/2020/080
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ Smlouva “) mezi:

1.

v

Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Milošem Juhou, Ph.D., ředitelem LZ Boubín na základě Směrnice
19/2015 Podpisový řád
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Vimperk
číslo účtu: 6905281/0100
(dále jen „Lesy ČR“)
a

2.

Ing. Jindřich Morong
se sídlem Česká 78, 384 51 Volary
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: —
IČO: 73748498, DIČ: CZ8611111729
zastoupená Jindřichem Morongem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4415316339/0800
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento
Dodatek ke Smlouvě o dílo
(dále jen „Dodatek")
V důsledku nepředvídatelné nepřízně počasí v průběhu června 2020 a s tím souvisejícího
chybného odhadu rojení lýlcožrouta smrkového vNPR Boubínský prales nebylo možno včas
zadat ke zpracování smluvní množství dříví určeného k odkornění „nastojato" v objemu
500,- m3. Zhotoviteli tak bylo znemožněno rovnoměrné časové plnění výše jmenované
zakázky a tím i dokončení díla (prací) v původním termínu, totiž do 15.7.2020.
Na základě § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. a bodu 11.2
shora uvedené Smlouvy o dílo se proto termín dokončení díla prodlužuje do 6.9.2020.
1

Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpiSú oběma smluvními stranami.
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom.
Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k
jeho plnění, a že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vimperku dne 14.7.2020

Ve Vimperku dne 14.7.2020
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Jméno: Ing. Miloš Julia, Ph.D.
Funkce: ředitel LZ Boubín
za Lesy České republiky, s. p.

Jméno: Ing. Jindřich Morong
Jnmkce0 ednatel
za Smluvního partnera
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