
Dodatek č. 2 ke smlouvě číslo č. 1701 2 6720

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

UGV-Pz - Automatizovaný bezosádkový průzkumný pozemní prostředek

Tychonova 1, 160 01 Praha 6

ředitel Odboru vyzbrojování
pozemních 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

tel.:
email:

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

tel.:
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

se síillem:

jehok jménem jedná:

1Č:

bangovní spojení:

číslib účtu:

vy1iLje ve věcech smluvních:

2. Vojenský technický ústav, s.p.
zaps n v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely

ředitel státního podniku

242 72 523

CZ24272523

Komerční banka, a.s.

tel.: fax:
e-mail:
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SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika — Ministerstvo obrany

se sídlem:

jejímž jménem jedná:

se sídlem kanceláří:

IČ:

D1Č:

bankovní spojení:

číslo účtu:

vyřizuje ve věcech smluvních:

•



vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

tel.: fax:
e-mail:

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

(dále jen „příjemce") na straně druhé,

se dohodly, v souladu s čl. 7 Smlouvy č. 1701 2 6720 (dále jen „Smlouva"), na následujících
změnách a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2").

Článek!
Účel Dodatku č. 2

Účelem Dodatku č. 2 je zapracování změn v takticko-technických požadavcích plynoucích
ze zái;ěrů úvodního zasedání komise kontrolních a schvalovacích zkoušek prototypu UGV-Pz
konaného dne 11. června 2019.

Článek 2
Změny Smlouvy

Smlouva se mění takto:

V pří oze č. 3 Smlouvy „Takticko-technické požadavky na vývoj" se v následujících článcích
ruší původní znění a nahrazuje se novým zněním takto:

Článek 2.1.3.6.1 Vedení průzkumu Integrovaným průzkumným systémem UGV
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Článek 3
Ostatní a závěrečná ustanovení

I. Os atní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, neupravené tímto Dodatkem Č. 2
zůstávají v platnosti.

2. Teto Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky.

3. Dllatek Č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran
a iČinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

e dne: V Praze dne:V P

Posk ovatel: Příjemce:

atum: 2019.07.09
8:-17:58 +0200'

ředitel ředitel

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky
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