
DODATEK Č. 1 SMLOUVY Č. 1701 2 7520

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu

„SOM 6 - Systém ochrany a monitorování NG digital"

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika — Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná: ředitel odboru vyzbrojování
pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
110 03 Praha 1

číslo účtu:

vyřizuje 4e věcech smluvních (např

vyřizuje x e věcech technicko-organizačních (např. účast na oponentních řízeních a kontrolních
dnech)

adresa pr doručování koresponden
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen ,poskytovatel") na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v bchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859

se sídlem: Mladoboleslavská 977, 197 00 Praha 9 - Kbely

jehož jménem jedná: ředitel státního podniku

IČ: 242 72 523

DIČ: CZ24272523

bankovní pojení: Komerční banka, a.s.
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číslo účtu:

vyřizuje ve věcech smluvních:

vyřizuje věcech technicko-organi

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín

(dále jen ,příjemce") na straně druhé,

uzavřely plže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním čl. 7 Smlouvy č. 1701 2
7520 o p skytnutí účelové podpory na řešení programového projektu ze dne 15. května 2017
(dále jen ‚Smlouva") tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „dodatek").

Článek!
Účel dodatku

Účelem dodatku je změna řešitelského týmu a změna termínů etap č. 6 — 9 projektu SOM 6 —
Systém mlonitorování a ochrany NG digital (dále jen „projekt").

Článek 2
Předmět dodatku

Smlouvaj se mění takto:

1. V článku 2 Předmět
Smlou

smlouvy odst. 3 se smluvní strany dohodly na následující změně

Etapa č. 6: Podnikové zkoušky, úprava prototypu po podnikových zkouškách
Výstup• Závěrečná zpráva z podnikových zkoušek;
Termín: do 16. 9. 2019

Etapa c. 7: Kontrolní a schvalovací zkoušky
Výstup Závěrečná zprava po kontrolních a schvalovacích zkouškách;
Termíti: do 25. 10. 2019

Etapa č. 8: Úprava prototypu po kontrolních a schvalovacích zkouškách
Výstup Upravený prototyp po kontrolních a schvalovacích zkouškách
Termín: do 8. 11. 2019

Etapa č. 9: Vojskové zkoušky a úprava prototypu po vojskových zkouškách
Výstup Závěrečná zpráva z vojskových zkoušek;

Upravený prototyp po vojskových zkouškách;
Termín: do 6. 12. 2019
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2. Znění Přílohy Č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním, které tvoří přílohu tohoto
dodatku.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

I. Ustan vent Smlouvy ve znění příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí dodatku je následující příloha:

—Návrh projektu obranného vývoje MO ČR, počet listů: 27

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem
jeho dveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv a tvoří
nedílnou součást Smlouvy.

4. Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích o 3 listech a jedné příloze o 27 listech, přičemž
poskytovatel obdrží 2 výtisky a příjemce 1 výtisk.

5. Smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.

V Praze dne: V Praze dne: b*C1,2

Poslcyt

Ředitel Ředitel státního podniku
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Příloha č. 2 ke smlouvě Č. 1701 2 7520
Počet listů: 27

NÁVRH PROJEKTU

OBRANNÉHO VÝZKUMU (VÝVOJE, INOVACV

MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY


