Dodatek č. 2 SMLOUVY Č. 1701 2 7280
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu
„STRK — Modernizace pracovišť STRK"
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
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo účtu:
vyřizuje ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):
tel.:
email:

fax:

1 ve věcech technicko-organizačních (např. účast na oponentních řízeních a kontrolních
zue
vyřij
dnech)
fax:
e-mail:
adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel") na straně jedné
a
Vojenský technický ústav, s.p.
2.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859
se sídlem:

Mladoboleslavská 944, Praha 9- Kbely, PSČ 197 06
ředitel státního podniku

jehož jménem jedná:
IČ: •
Dlč:

24272523
CZ24272523

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4

čísloi účtu:

Srn ouva Č. 1701 2 7280

tel.:
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

fax:

tel.:

fax:
Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚLaPV0
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9 — Kbely

adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „příjemce") na straně druhé,
v souladu se zněním článku 8 Smlouvy Č. 1701 2 7280 o poskytnutí podpory na řešení
programového vývojového projektu ze dne 15. června 2017 uzavírají Dodatek Č. 2 ke Smlouvě
(dále jen Dodatek č. 2).
Článek 1
Účel Dodatku č. 2
Účelem Dodatku č. 2 je jeho prostřednictvím změnit termíny ukončení Etapy Č. 9 — Vojskové
zkoušky, úprava prototypu po vojskových zkouškách a Etapy č. 10 — Návrh na zavedení
prototypu do užívání v resortu MO, úprava výrobní dokumentace prototypu po provedených
zkouškách a návrh technických podmínek pro výrobu modernizovaného pracoviště R 7M2p.
V rámci řešení dotčeného projektu nebylo dosud vydáno stanovisko Národního úřadu pro
kybernetickou a informační bezpečnost, ačkoliv podklady pro vydání stanoviska byly
příjemcem podpory zaslány v požadovaných termínech.
V důsledku výše uvedených změn se adekvátně upravují i termíny ukončení Etap Č. 11 a 12.
Článek 2
Předmět Dodatku Č. 2
Smlouva se mění takto:
1. Článek 2, odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
Etapa č. 1: Předběžný projekt pro modernizaci pracoviště PRM Mlp, VR 1M1p LR a R
7M1p, součástí předběžného projektu bude ideový návrh zástavby CCI
zařízení.
Výstup: Zápis z oponentního řízení k předběžnému projektu.
Termín (včetně oponentního řízení): do 31. 10. 2017.
Požadavky na součinnost: Přistavení pracovišť PRM M 1 p, VR 1M1p LR a R 7M1p
nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy na dobu minimálně dvou týdnů do
prostor příjemce podpory, zapůjčení technické a provozní dokumentace pracovišť
PRM M 1 p, VR 1M1p LR a R 7M1 pna celou dobu řešení projektu.
Další požadavky: Příjemce podpory zhodnotí technický stav pracoviště R 7M1p
z pohledu vhodnosti pro modernizaci, přičemž v předběžném projektu budou
zahrnuty i návrhy na potřebné opravy, bude-li to nutné, tak, aby byly vytvořeny
předpoklady pro úspěšné spinění cílů projektu.
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Etapa č. 2: Konečný projekt pro modernizaci pracoviště PRM Mlp, VR 1M1p LR a R
7M1p, součástí konečného projektu bude i projekt zástavby CCI zařízení.
Výstup: Zápis z oponentního řízení ke konečnému projektu.
Termín (včetně oponentního řízení): do 30. 4. 2018.
Požadavky na součinnost: přistavení pracovišť PRM Ml p, VR 1M lp LR a R 7M1p
(shodných vč. a RZ jak bylo realizováno v etapě Č. 1) nejpozději 31.1.2018 na dobu
minimálně dvou týdnů do prostor příjemce podpory, bude-li to ze strany příjemce
podpory v rámci kontrolního dne vyžadováno; požadavek bude sdělen minimálně
1 měsíc před přistavením.
Etapa č. 3: Výrobní dokumentace prototypu R 7M2p.
Výstup: Výrobní dokumentace prototypu R 7M2p.
Termín: do 31. 8. 2018.
Etapa č. 4: Výroba prototypu R 7M2p.
Výstup: Vyrobeny prototyp R 7M2p.
Termín: do 31. 12. 2018.
Požadavky na součinnost: Přistavení pracoviště R 7M1p cestou VZ 5512 Štěpánov
(shodného v.č. a RZ jak bylo realizováno v etapě č. 1) nejpozději do 31.8.2018
k provedení modernizace a potřebných zkoušek, prototyp bude uživateli navrácen
po ukončení řešení projektu jako upravený prototyp R 7M2p.
Etapa č. 5: Průvodní a provozní dokumentace.
Výstup: Průvodní a provozní dokumentace prototypu R 7M2p.
Termín: do 31. 12. 2018.
Etapa č. 6: Podnikové zkoušky, úprava prototypu po podnikových zkouškách.
Výstup: Závěrečná zpráva po podnikových zkouškách.
Termín: do 31. 1.2019.
Etapa č. 7: Kontrolní a schvalovací zkoušky.
Výstup: Závěrečná zpráva po kontrolních a schvalovacích zkouškách.
Termín: do 31. 3. 2019.
Etapa č. 8: Úprava prototypu po kontrolních a schvalovacích zkouškách.
Výstup: Upravený prototyp po kontrolních zkouškách.
Termín: do 30. 4. 2019.
Etapa č. 9: Vojskové zkoušky, úprava prototypu po vojskových zkouškách.
Výstup: Závěrečná zpráva z vojskových zkoušek, upravený prototyp po vojskových
zkouškách.
Termín: do 31. 12. 2019.
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Etapa Č. 10: Návrh na zavedení prototypu do užívání v rezortu MO, úprava výrobní
dokumentace prototypu po provedených zkouškách, návrh technických
podmínek pro výrobu modernizovaného pracoviště R 7M2p.
Výstup: Návrh na zavedení prototypu do užívání v rezortu MO, upravená výrobní
dokumentace prototypu, návrh technických podmínek pro výrobu
modernizovaného pracoviště R 7M2p.
Termín: do 31. 12. 2019.
Etapa č. 11: Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu.
Výstup: Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě.
Termín: do 30. 2. 2020.
Etapa č. 12: Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení.
Výstup: Protokol o odevzdání výsledků vývoje prvotnímu příjemci, projektová
dokumentace pro modernizaci pracovišť PRM Ml p a VR IM1p LR,
předání prototypu R 7M2p.
Termín: do 31. 3. 2020.
2. Článek 4, odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti
Smlouvy a ukončeno nejpozději do 3 L prosince 2019. Období hodnocení výsledků a
výpořádání Smlouvy se stanovuje od 1. ledna 2020 do 30. června 2020.
Článek 3
Závěrečná ustanovení
I.

U tanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem Č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.

2.

Dodatek Č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti
chiem jeho uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást Smlouvy.

3.

č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě o 4 stranách.
Dodatek
l

V Praze dne: 27. 06. 2019

V Praze dne:

Poskytovatel:

Příjemce:

2019.07.15
7 +0200'

ředitel státního podniku
podepsáno elektronicky

ředitel
podepsáno elektronicky
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