
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ě. 145210075

či. i

Smluvní strany

se sídlem kanceláře:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem:
zastoupena:

ředitelkou odboru vyzbrojování vzdušných sil
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4,160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

vyřizuje ve věcech smluvních:

vyřizuje ve věcech t

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel^ na straně jedné

Vojenský technický ústav, s. p.
zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem:
zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
vyřizuje ve věcech s

vyřizuje ve věcech ekonomických:

vyřizuje ve věcech te

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9

iku
24272523
CZ24272523
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

ZA SPP. AVNOST1



adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9 - Kbely

{dále jen „zhotovitel44) na straně druhé

se ve smyslu ustanovení čl. XVII odst. 9. smlouvy o dílo č. 145210075 (dále jen „smlouva4') uzavřené
mezi smluvními stranami dne 31.5. 2017 dohodly, na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále
jen „dodatek44).

Čl. II
Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava průběhu plnění a způsobu předání a převzetí díla a vyúčtování
zálohové platby.

Čl. III
Předmět dodatku

1. Do textu článku XI. se doplňují nové odst. la), lb) a lc), které zní:

la) Objednatel je oprávněn dílo převzít i v případě, že jedno nebo více dílčích plnění není dokončeno
v důsledku průtahů s určením osoby v pozici stavebníka na straně objednatele.

1 b) V tomto případě je zhotovitel povinen dokončit zbylá dílčí plnění neprodleně poté, co obdrží
písemnou zprávu o odstranění překážky k plnění na straně objednatele, nejpozději však
do 30. 8. 2019 a to za předpokladu, že písemná zpráva o odstranění překážky bude zhotoviteli
doručena minimálně 120 dní před tímto datem. Zhotovitel v takovém případě v předávacím
protokolu označí položky, které je připraven předávat bez zástavby, kterou nebylo možné
z objektivních důvodů provést. Přebírající (zástupce objednatele) převezme tyto položky do
majetku objednatele u zhotovitele, Mladoboleslavská 944, Praha 9. Zástupce objednatele
poskytne na základě protokolu o výpůjčce zhotoviteli převzaté položky tak, aby předmět
smlouvy mohl být včas kompletně splněn.

lc) Záruka za jakost díla předaného a převzatého podle článku la) začne běžet dnem následujícím
po datu předání a převzetí,.

Odstavec 10 tohoto článku se na toto předání a převzetí použije přiměřeně.

2. V čl. XII odst. 2 se za poslední slovo jediné věty vkládá text:

, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak

3. Do textu článku XIV. se doplňují nové odst. 10 a 11., které zní:

10. Dojde-li kpředání a převzetí celého díla dle čl. XI. odst. la) této smlouvy, má objednatel

povinnost uhradit celkovou fakturovanou částku za celé dílo, poníženou o zádržné ve výši:

5 000 000,“ Kč Zádržné bude objednatelem uhrazeno do 30 dní od úplného splnění předmětu

smlouvy na základě předávacího protokolu o provedení nedokončených prací.

11. Vyúčtování zálohové platby zhotovitel provede do 30. 11. 2018, současně s vyúčtováním dosud

provedeného díla.
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4. Příloha č. 7 Harmonogram, bude nahrazena novou přílohou č. 7 a to k okamžiku vydání stavebního
povolení.

ČI. IV
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích o 3 listech. Oba výtisky mají platnost originálu.
Zhotovitel a objednatel obdrží každý po jednom výtisku.

2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním
znění.

3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti
zveřejněním v informačním systému Registru smluv a tvoří nedílnou část výše uvedené smlouvy.

V Praze dne Zý- ZA 2018 V Praze dne ZZ 2018
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