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DODATEK č. 1
KE KUPNÍ SMLOUVĚ č. 185110158

„Pumy MK-82 pro Gripen“
I

SMLUVNÍ STRANY:

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: 601 62 694
DIČ: CZ 60162694
bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

č. účtu:
vyřizuje ve věcech smluvních:

vyřizuje ve věcech technických:

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

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

CZ Export Praha, s. r. o.
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12841
se sídlem: Svat. Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod
jejímž jménem jedná: jednatelé

společnosti
IČ: 49451961
DIČ: CZ49451961
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu:
vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. jednatelé společnosti

mob.
e-mail:

vyřizuje ve věcech technických a organizačních:

mob.
e-mail:

adresa pro doručování korespondence: CZ Export Praha, s. r. o.
Svatopluka Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod

(dále jen „prodávající“) na straně druhé
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se dohodly, v souladu se zněním čl. XVII odst. 2 Smlouvy č. 185110158 uzavřené dne
27. 5. 2019 (dále jen „smlouva“), na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen
„Dodatek“).

ČLÁNEK II
ÚČEL DODATKU

Na základě požadavku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování
jakosti se vyhotovuje tento Dodatek, jehož účelem je oprava názvu standardu AQAP.

ČLÁNEK III
ZMĚNY A DOPLŇKY

1. Text v příloze č. 2 smlouvy v odst. 5 se ruší v plném znění a nahrazuje se zněním:

V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola
podle § 24 až § 29 zákona č. 309/2000 Sb.

2. Text v příloze č. 2 smlouvy v odst. 6 se ruší v plném znění a nahrazuje se zněním:

Prodávající je povinen Úřadu - zahraničnímu úřadu*) umožnit provést odborný dozor nad jakostí
a konečnou kontrolu podle ČOS 051672, 1. vydání, Požadavky NATO na ověřování kvality při
návrhu, vývoji a výrobě - AQAP 2110, Ed. D. NATO Quality Assurance Requirements For
Design, Development and Production*).

ČLÁNEK IV
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy včetně jejích příloh neupravená tímto Dodatkem zůstávají
v platnosti beze změny.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v aktuálním znění. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 2 stranách.

3. Smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem Dodatku připojují pod něj své podpisy.

V Praze dne V Uherském Brodě dne

ředitel
podepsáno elektronicky

jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

jednatel společnosti
podepsáno elektronicky
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