
DODATEK č. 5
ke kupní smlouvě č. 155410241 - Vyprošťovací vozidla

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověře

ekce vyzbrojování a akvizic MO

Se sídlem na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
1 Praha 6

Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové spojení:

telefon:
fax:

Zástupce kupujícího oprávněný jednat ve věcech technických:

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor logistiky, zabezpečení a podpory
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“)

a

Vojenský technický ústav, s.p.
Zapsaný: v obchodním rejstříku v oddílu A, vložce 75859, vedené u Městského soudu

v Praze
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
IČO: 24272523
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: ředitel státního podniku
Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové

telefon
fax:

Adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov

(dále jen „prodávající“),



se v souladu s čl. XV odst. 2 „Závěrečná ujednání“ kupní smlouvy č. 155410241 ve znění Dodatku
č. 1 až Dodatku č. 4 (dále jen „smlouva“), dohodly na následujících změnách smlouvy.

II.
Změny a doplňky

1. Na straně kupujícího se ruší identifikační údaje uvedené v čl. I. „Smluvní strany“ smlouvy
a nahrazují se identifikačními údaji v čl. I. tohoto dodatku.

2. Znění čl. X. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„Vady vozidla, které se projeví během záruční doby (dále jen „vady vozidla v záruce“) uplatňuje
přejímající nebo organizační celek re stva obrany, který vozidla provozuje (dále jen
„uživatel“) písemně popř. faxem na č. u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění
zasláním „Oznámení o reklamaci vadného zboží“ v souladu s čl. 10.1 Technických podmínek pro
sériovou výrobu „Vyprošťovací vozidlo T 815-7-V 8x8, TP VTÚPV-6051-18“, které jsou
přílohou č. 7 smlouvy.

V písemném oznámení musí být vada vozidla v záruce popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále
přejímající či uživatel v písemném oznámení navrhne, jakým způsobem požaduje vadu vozidla
v záruce odstranit. Vady vozidla v záruce uplatňuje přejímající v době od jeho převzetí od
prodávajícího do odevzdání vozidla uživateli. Po převzetí vozidel uživatelem, uplatňuje vady
vozidla v záruce uživatel.“

3. Znění poslední věty v čl. X. odst. 4 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„O odstranění vady bude sepsán a podepsán přejímajícím či uživatelem v souladu s odst. 2
tohoto čl. smlouvy a prodávajícím „Reklamační protokol“, jehož kopii prodávající předá Úřadu,
případně zašle faxem na č

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejich příloh, neupravená tímto dodatkem zůstávají
v platnosti beze změny.

2. Dodatek je vyhotoven elektronicky o 2 stranách.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho

uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů.

4. Dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

Náměstek pro řízení Ředitel
sekce vyzbrojování a akvizic MO Vojen u, s.p.

podepsáno elektronicky lektronicky
Digitálně podepsal
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