
DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí technické podpory při implementaci systému
ACCS – II. etapa č. 1810400097 (dále jen „smlouva“)

I.
Smluvní strany

I.1 Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:
Ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory
Sekce vyzbrojování a akvizic

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic, odbor logistiky, zabezpečení a podpory
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

Kontaktní osoba: tel. , fax
Kontaktní osoby ve vě

,

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

(dále jen „objednatel“)

a

I.2 Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka
75859
Se sídlem: Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 944, PSČ 197 06
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07
Číslo účtu: 107-44
Osoba oprávněná k jednání:
Osoba k jednání ve věcech smluvních:

Telefonické a faxové spojení:
telefon:
fax:

Adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9 – Kbely

(dále jen „poskytovatel“),



uzavírají v souladu s čl. XIII odst. 2. smlouvy tento Dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen
„dodatek“).

II.
Účel dodatku

Účelem uzavření tohoto dodatku je poskytnutí technické podpory při testování rozhraní
IS ACCS ve vztahu k implementovanému módu 5 IFF, a to na základě dodatečného
požadavku Agentury komunikačních a informačních systémů.

III.
Změny smlouvy

1. Do čl. III odst. 1.1. smlouvy se doplňuje text písm. h) v následujícím znění:

„h) technická pomoc při posuzování a testování funkčnosti rozhraní ARS – ACCS
LOC 1 ve vztahu k implementovanému módu 5 IFF včetně provedení laboratorních
a bezpečnostních testů.“

2. Na základě rozšíření předmětu smlouvy dle odst. 1 tohoto čl. dodatku se zvyšuje celková
cena díla o 999.000 Kč bez DPH, tj. 1.208.790 Kč včetně DPH.

3. V čl. IV. smlouvy se ruší znění odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

„1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na celkové ceně za služby, specifikované v čl. III. této smlouvy,
a to maximálně do výše:

3.626.950,00 Kč včetně DPH
(slovy: třimilionyšestsetdvacetšesttisícdevětsetpadesát korun českých).

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 2 stranách, 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.

2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany pod něj své
podpisy.

Za objednatele:

Ředitelka odboru logistiky,
zabezpečení a podpory SVA MO

(podepsáno elektronicky)

Za poskytovatele:

Ředitel VTÚLaPVO

(podepsáno elektronicky)

Digitálně
podepsal
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