
DODATEK č. 3
ke kupní smlouvě č. 155410241 - Vyprošťovací vozidla

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřený jednáním:

náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO
ání

Se sídlem na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Praha 6

Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové spojení:

telefon:
fax:

Zástupce kupujícího

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor logistiky, zabezpečení a podpory
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“)
a

Vojenský technický ústav, s.p.
Zapsaný: v obchodním rejstříku v oddílu A, vložce 75859, vedené u Městského soudu

v Praze
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k j ředitel státního podniku
Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové spojení:

telefon:
fax:

Adresa pro doručování kores technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov

(dále jen „prodávající“),
se v souladu s čl. XV. odst. 2 „Závěrečná ujednání“ kupní smlouvy č. 155410241, ve znění Dodatku
č. 1 a Dodatku č. 2 (dále jen „smlouva“), dohodly na následujících změnách smlouvy.



II.
Změny a doplňky

1. Na straně kupujícího se ruší identifikační údaje uvedené v čl. I. „Smluvní strany“ smlouvy
a nahrazují se identifikačními údaji v čl. I. tohoto dodatku.

2. Do odst. 5 čl. XV. „Závěrečná ujednání“ smlouvy se doplňuje příloha č. 8, která tvoří přílohu
č. 1 tohoto dodatku, a to následovně:

„příloha č. 8 – „Seznam komponent pro vozidlo č. 2, 4 a 5“.

3. Znění odst. 7. čl. VII. B smlouvy se doplňuje následujícím textem:

„Prodávající je povinen provést po odevzdání vozidel periodickou odbornou přípravu osádek
vozidel a rezortních instruktorů v rozsahu 2 dnů (16 hod.). Součástí periodické odborné přípravy
je naložení vozidla na železniční vagon. Termín provedení periodické odborné přípravy bude
dojednán zástupcem přejímajícího a prodávajícího v rámci předání 2. vozidla v pořadí
a příprava bude provedena nejpozději do 12. 4. 2019.“

4. Znění odst. 10 čl. VII. B smlouvy se doplňuje následujícím textem:

„Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu vozidla homologovaná, nová, tj. nepoužitá,
nepoškozená, nerepasovaná a zkompletovaná z dílů, které nebudou staršího data výroby než
2 let od odevzdání a převzetí vozidel nebo 30 měsíců pro komponenty vozidel výrobních č. 2, 4
a 5 uvedených v příloze č. 8 smlouvy od odevzdání a převzetí těchto vozidel, odpovídající
platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.“

5. V čl. X. se ruší znění odst. 1 smlouvy a nahrazuje se následovně:

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost vozidel v souladu s ustanoveními § 2113 až
2117 NOZ. Prodávající se zavazuje, že vozidla budou po dobu 24 měsíců ode dne převzetí (bez
omezení proběhu kilometrů dle bodu 2.7 přílohy č. 3 smlouvy) způsobilá k použití pro účel
uvedený ve smlouvě a zachovají si vlastnosti ujednané v této smlouvě. Pro komponenty vozidel
č. 2, 4 a 5, uvedených v příloze č. 8 smlouvy, poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost
po dobu 30 měsíců ode dne dodání vozidel č. 2, 4 a 5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou
kupující nemůže užívat vozidlo pro vady, za které odpovídá prodávající. Smluvní strany se
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada vozidla, má se za to,
že touto vadou vozidlo trpělo již v době odevzdání.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejich příloh, neupravená tímto dodatkem zůstávají
v platnosti beze změny.

2. Dodatek je vyhotoven elektronicky o 2 stranách.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho

uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů.

4. Dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
5. Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – „Seznam komponent pro vozidlo č. 2, 4 a 5“.

Náměstek pro řízení Ředitel
sekce vyzbrojování a akvizic MO Vojenského technického ústavu, s.p.
na základě příkazu k zastupování

podepsáno elektronicky
Digitálně podepsal

Datum: 2019.02.08
14:54:32 +01'00'



Příloha č. 8 – „Seznam komponent pro vozidlo č. 2, 4 a 5“ 

Vyprošťovací vozidla  

Položka  312 18 002  312 18 004  312 18 005 
TNU7M3RC4HK001640  TNU7M3RC4HK001641  TNU7M3RC4HK001639 

Pneumatika ND KBVP Pandur  x  x  x 
Radiostanice RF 13250E  x  x  x 
Radiostanice RF 1302E (2 ks)  x  x  x 
Nabíječ mobilní MC200  x  x  x 
Nabíječ mobilní 1302  x  x  x 
Malý síťový nabíječ PC20 (2 ks)  x  x  x 
Osobní radiostanice PR20  x  x  x 
Mikrotelefon RF 13.3  x  x  x 
VICM 200.34  x  x  x 
Anténa VICM 125.03  x  x  x 
Anténa vozidlová VKV (radiostanice  
RF 13250E)  x  x  x 

PC Getac B300  x  x  x 
Řetězová pila 550XPG  x  x  x 
Rozbrušovací pila K 970  x  x  x 
Kombinované nářadí CT4150C       
HOLMATRO  x  x  x 

Motorové čerpadlo SR10P 
HOLMATRO  x  x  x 

Elektrocentrála 4 kW  x  x  x 
AKU páječka Parkside  x  x  x 
Kukla samostmívací ALFA IN (2 ks)  x  x  x 
Vázací a manipulační prostředky  x  x  x 
FVZ 98M (KAPA) + KFM200  x  x  
Pneumatiky podvozek TATRA  x   
Naviják Forcematic H400  x   
Naviják Sepmatic H60  x   
 


