
Smlouva č. 1810400142

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1810400142

„Nákup služby munice 2019/I-miny 120 mm“

I.
Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: - náměstek pro řízení Sekce

vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

č. účtu:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel.
mob. e-mail

kontaktní osoba ve věcech technických:
tel. mob. fax:

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

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a
Vojenský technický ústav, s. p.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Praha 9 Kbely
jejímž jménem jedná:
IČO: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu:
vyřizuje ve věcech smluvních:

tel. mob.
fax e-mail:

vyřizuje ve věcech technických a organizačních:

tel. mob.
fax e-mail:

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

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

v souladu se zněním čl. XV odst. 3. Smlouvy o dílo č. 1810400142 ze dne 9. července 2019 
uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen Dodatek č. 1). 

Článek 1 
Účel Dodatku č. 1 

Účelem Dodatku č. 1 je odstranit nedostatky dle výzvy MO 76286/2019 Úřadu pro obranou 
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti. 

Článek 2 
Předmět Dodatku č. 1 

Smlouva se mění takto: 

1) ruší se část znění článku III odst. 1 smlouvy: 

... změna č. 2, který vychází z dokumentace KČM 0344330009408 
DOKUM.VÝROB.STABILIZÁTOR... 

a nahrazuje se zněním: 

... změna č. 2 (dále jen „TD“), podle kterého se bude provádět státní ověřování jakosti, 
který vychází z dokumentace KČM 0344330009408 DOKUM.VÝROB. 
STABILIZÁTOR... 

2) ruší se znění první věty čl. VIII odst. 1 smlouvy: 

Smluvní strany se dohodly, že na dílo bude uplatněno státní ověřování jakosti (dále jen 
„SOJ“) podle zákona č. 309/2000 Sb. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním 
ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu (dále jen zákon č. 
309/2000 Sb.)
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a nahrazuje se zněním:

Smluvní strany se dohodly, že na dílo bude uplatněno státní ověřování jakosti (dále jen
„SOJ“) podle zákona č. 309/2000 Sb. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním
ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně
živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2000 Sb.)

3) ruší se znění článku 1 odst. 6 přílohy č. 1:

6. Dodavatel je povinen Úřadu - zahraničnímu úřadu umožnit provést konečnou kontrolu
podle ČOS 051673 1. vydání, Požadavky NATO na ověřování kvality při výstupní
kontrole a zkoušení - AQAP 2131, Ed. C, NATO Quality Assurance Requirements For
Final Inspection and test*);

a nahrazuje se zněním:

6. Dodavatel 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 3
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy neupravená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv a
tvoří nedílnou součást smlouvy.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách.

Praha dne: ………………. Praha dne: ……………

Mgr. Jiří Protiva
náměstek pro řízení ředitel státního podniku

Sekce vyzbrojování a akvizic MO podepsáno elektronicky
podepsáno elektronicky

18.9.2019

2019.09.24


