
Smlouva č. 1701 2 7440

Dodatek č. 3 smlouvy č. 1701 2 7440
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

PALETA - Implementace paletového systému NATO 463L do vrtulníků Mi-171Š

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:
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

2. Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859

se sídlem: Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 944, 197 06

jehož jménem jedná: ředitel státního podniku

IČ: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4
číslo účtu:

e-mail: tel.:
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vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

e-mail: tel.:
fax:

adresa pro doručování korespondence: VTÚ, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9 - Kbely

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly v souladu čl. 7 Smlouvy č. 1701 2 7440 uzavřené dne 12. dubna 2017 (dále jen
„Smlouva“), na následujících změnách a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku
č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“).

Článek 1
Účel Dodatku č. 2

Účelem Dodatku č. 3 je provést změny Smlouvy z důvodů technických problémů na vrtulníku
Mi-171Š.

Článek 2
Změny a doplňky Smlouvy

Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Ruší se v čl. 2 odst. 3 Smlouvy „Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu“
etapa 6 až 10 a nahrazují se takto:

Etapa č. 6:
- Spojené podnikové a kontrolní zkoušky a typové zkoušky, úprava prototypu po

spojených podnikových a kontrolních zkouškách
Výstup: Závěrečná zpráva ze spojených podnikových a kontrolních zkoušek
Termín do 31. 10. 2019

Etapa č. 7:
- Vojskové zkoušky
Výstup: Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách
Termín do 30. 11. 2019

Etapa č. 8:
- Úprava prototypu po vojskových zkouškách
Výstup: Upravený prototyp po vojskových zkouškách
Termín do 18. 12. 2019

Etapa č. 9:
- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu
Výstup: Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě
Termín do 17. 2. 2020

Etapa č. 10:
- Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení
Výstup: Protokol o odevzdání výsledků vývoje prvotnímu příjemci
Termín do 19. 3. 2020
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2. Ruší se text čl. 4 odst. 1 Smlouvy „Trvání smlouvy a místo plnění“ a nahrazuje se v tomto
znění:

1. Řešení projektu bude zahájeno v roce 2017 a ukončeno nejpozději do 18. prosince
2019. Období hodnocení výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 19. prosince
2019 do 31. května 2020.

Článek 3
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto Dodatkem č. 3
zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v 1 výtisku o 3 listech.

3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Praze dne: V Praze dne:

Poskytovatel: Příjemce:

--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

ředitel ředitel

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

Elektronický podpis - 30.8.2019

2019.09.11


