Dodatek Č. 2 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
„Úkoly technické pomoci pro Inženýrské letecké zabezpečení ÁÉR"
Č. 1710400037

Smluvní strany
Česká republika — Ministerstvo obrany
se sídlem:
zastoupena:
se sídlem kanceláře:
IČO:
BIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
ředitelkou odboru vyzbrojování vzdušných
O
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
anka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1

kontaktní osoba:
zástupce objednatele ve věcech technických:

zástupce objednatele pro realizaci dílčích pinění:
ozvoje vzdušných sil

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
(dále jen „objednatel") na straně jedné
a

pen:

'eký ústav, s. p.
hodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
ředitelem státního podniku

bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:

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

zástupce poskytovatel

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p.
Odštěpný závod VTÚLaPV0
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9, Kbely
(dále jen „poskytovatel") na straně druhé
se v souladu s čl. 15 odst. 12 smlouvy o poskytování služeb Č. 1710400037 „Úkoly technické pomoci
pro Inženýrské letecké zabezpečení AČR" uzavřené dne 8. 12. 2017, ve mění dodatku č. 1 (dále
jen „smlouva"), ve spojení s čl. 4 odst. 7 této smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy,
uvedených v tomto dodatku Č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek").
Článek!
Účel dodatku
Účelem dodatku je zvýšení ceny práce stanovené v „Ceníku", který je přílohou č. 2 smlouvy o přírůstek
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, vypočtený za předcházející kalendářní rok platnosti
smlouvy dle oficiálně uveřejněných údajů českého statistického úřadu zaokrouhlený na jedno desetinné
místo, ve výši 2,1 % (zdroj: httcs://www.czso.cz/csukzso/mira inflace) v souladu s čl. 4 odst. 7 smlouvy.
Článek JI
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je úprava přílohy Č. 2 „Ceník" smlouvy.
Článek III
Změny a doplňky
I. Znění textu přílohy č. 2 „Ceník" smlouvy ses účinností od 1. dubna 2019 ruší a nahrazuje měním
přílohy Č. 1 „Ceník" dodatku.
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ČI. W

Závěrečná ujednání
státní ustanovení smlouvy neupravená dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech o 6 listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po 1 výtisku.
Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou mámy jakékoliv skutečnosti, které by uzavření
dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v piném rozsahu nesou
veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne 1. dubna 2019
po jeho zveřejnění v Informačním systému registru smluv a tvoří nedílnou součást smlouvy.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 „Ceník"

V Praze dne iť . 2019

V Praze dne

.4 1.

2019

Vojenský technicky ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Nene 9
le 24272523, 010 CZ24272523
15
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Příloha Č. 2 ke smlouvě Č. 1710400037

Ceník
Úkoly technické pomoci pro Inženýrské letecké zabezpečení AČR
Cena jednotlivých dílčích pinění úkolů technické pomoci se skládá z:
a)

ceny práce, která je nutná na realizaci dílčího pinění, tzn. součin normohodin dle
objednávky a hodinové sazby.
Cena za hodinu práce v roce 2017 do 31. března 2018:
Cena bez DPH

DPH 21%

Cena včetně DPH

Cena za hodinu práce od 1. dubna 2018 do 31. března 2019:
Cena bez DPH

DPH 21%

Cena včetně DPH

Cena za hodinu práce od 1. dubna 2019:

b)

ceny materiálu spotřebovaného na realizaci dílčího pinění, jenž je kalkulována z ceny
materiálu v místě a čase obvyklé

c)

ceny nákladů na případnou kooperaci při realizaci dílčího pinění, jenž je kalkulována
z ceny kooperace v místě a čase obvyklé

d)

ceny ostatních nákladů (dopravné, ubytování apod.) při realizaci dílčího pinění, jenž je
kalkulována z níže uvedených sazeb.

•

I)

DOPRAVNÉ

Cena
Cena bez DPH
DPH 21%
včetně DPH
za 1 km

při účtování Nákladního auta od 3.5 t do 7,5 t bude započítán mýtný poplatek při
přesunech aut po zpoplatněných komunikacích; auta mají mylnou krabičku.
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Příloha Č. 2 ke smlouvě Č. 1710400037

, UBYTOVÁŇÍ 2)

2)

Cena
bez DPH

DPH 21%

Cena
včetně DPH

jedná se o cenu maximální. Účtováno bude podle skutečné výše. Je-li hospodárnější
vykonat s výjezdovou skupinou cestu do sídla poskytovatele a zpět, nebude ze strany
poskytovatele účtováno ubytování, ale tato cesta.
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Příloha Č. 2 ke smlouvě Č. 1710400037

Ceník dopravného skutečného dílčího pinění dle smlouvy pro Inženýrské letecké zabezpečení

DOPRAVNÉ
cena s DPH
21%

I)

VÚ 7214

Čáslav

VÚ 2427

V15512

VÚ 6950

•VÚ2436

SedlecVícenice
ti Náměště

Stará
Boleslav

Stará
Boleslav

Pardubice

Počet km představuje autem ujeté kilometry od brány VTÚ s.p., o. z. VTÚLaPV0 po bránu VÚ/VZ a zpět, tzn. bez autem ujetých km po
letecké základně, vojenském útvaru, vojenském zařízení apod.

3

