
DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O ZABEZPEČENÍ SLUŽBY POZÁRUČNÍHO SERVISU

Č.1810400078

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupená: ředitelem odboru komunikačních a informačních

systémů, sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
601 62 694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
404881/0710 ^

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
16001 Praha 6

se sídlem kanceláře:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoby:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
se sídlem: Mladoboleslavská, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený: ředitelem
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100
oprávněn jednat ve věc

oprávněn jednat ve věc

oprávněna jednat ve věc

adresa pro doručování k
Vojenský technický ústav, s. p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944,
Kbely, 197 00 Praha 9

adresa pro doručování reklamací:Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
Kbely, 197 00 Praha 9
tel. +420 910 105 301 fax +420 284 817 086
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e-mail: servis@vtusp.cz 
(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

se v souladu s čl. 12 odst. 3 smlouvy o zabezpečení služby pozáručního servisu č. 1810400078 
uzavřené v režimu vertikální spolupráce mezi nabyvatelem a poskytovatelem dne 20. 11.2018 (dále 
jen „smlouva") dohodly na uzavření tohoto dodatku ě. 1 (dále jen „dodatek“).

I.
Účel dodatku

Účelem dodatku je oprava kontaktních údajů nabyvatele na čelní straně identifikace smluvních stran 
a rozšíření předmětu smlouvy o pozáruční servis provozoven informačních systémů operačně - 
taktického systému velení a řízení pozemních sil (dále jen „IS OTS VŘ PozS“) na základě žádosti 
ředitele AKIS čj. MO 258069/2019-3255 ze dne 9. září 2019.

II.
Změna textu smlouvy

1. Identifikační údaje nabyvatele uvedené v úvodním ustanovení smlouvy se mění tak, jak je 
uvedeno v úvodním ustanovení tohoto dodatku.

2. Text v Čl. 1 Účel smlouvy se ruší a nahrazuje textem

„ Účelem této smlouvy je zabezpečit provozuschopnost a nepřetržitou a plnou funkčnost 
informačních systémů (dále jen „IS“) velení a řízení (dále jen „C2“) vzdušných sil letectva 
(dále jen „ VzS letectva “), protiletadlového raketového vojska (dále jen „plrv “), CRC System 
Interface CSI (dále jen „ CSI“) a provozoven informačních systémů operačně - taktického 
systému velení a řízení pozemních sil (dále jen „IS OTS VŘ PozS“). “

3. Text v Čl. 2 Předmět smlouvy v odst. 1 se ruší a nahrazuje textem

„ Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje provádět pro objednatele komplexní prohlídky (dále 
jen „KP “) a servisní zásahy a opravy (dále jen „SZO“), zahrnující kontrolní prohlídky 
komponentů informačních systémů C2 VzS (letectva, plvr a CSI), servisní zásahy a 
mimovojskové servisní opravy techniky IS C2 VzS a provozoven IS OTS VŘ PozS (dále jen 
„oprava“), revize kontejnerů, stožárů, zvedacích zařízení a balistické ochrany (dále jen 
„speciální revize“) a servis softwarového a aplikačního vybavení dodávaného poskytovatelem 
v rámci této smlouvy včetně zprovoznění nových komponentů v rámci SZO, a to ve verzích 
stávajících a vyšších (dále jen „servis SW a APV“) dle specifikace uvedené v příloze 1 této 
smlouvy a dle seznamů techniky uvedených v příloze 12 této smlouvy. “

4. Text v Čl. 3 Cena v odst. 5 se ruší a nahrazuje textem
„ Celková cena za splnění předmětu v jednotlivých letech je uvedena v příloze 3 této smlouvy je
cenou maximální a činí:
pro rok 2019 
pro rok 2020 
pro rok 2021 
pro rok 2022

18 694 500,00 Kč včetně DPH 
18 694 500,00 Kč včetně DPH 
18 694 500,00 Kč včetně DPH 
18 029 000,00 Kč včetně DPH“

5. Text v Čl. 3 Cena v odst. 6 se ruší a nahrazuje textem

„ Celková maximální cena za předmět smlouvy dle čl. 2 této smlouvy (je součtem cen za všechny 
služby poskytnuté poskytovatelem objednateli na základě této smlouvy:
a) bez DPH ve výši 61 250 000,00 Kč,
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slovy: šededesátjedenmiliondvěstěpadesáttisíckorunčeských.
b) DPH ve výši 12 862 500,00 Kč
slovy: dvanáctmilionůosmsetšedesátdvatisícepétsetkorunčeských,
c) včetně DPH ve výši 74 112 500,00 Kč
slovy: sedmdesátčtyřimilionystodvanácttisícpětsetkorunčeských. “

6. Text v Čl. 4 Místo a doba plnění v odst. 1 se mší a nahrazuje textem

„Prvotním příjemcem plnění předmětu smlouvy za objednatele je VÚ 325507 Praha,
Strahovská 83, 118 00 Praha. Osoba pověřená převzetím/akceptací služby ředitel VÚ 3255
(dále jen „zástupce objednatele“) nebo jím pověřená osoba (dále jen „pověřená osoba“).
Osobypověřenéfyzickým převzetím plněnípředmětu smlouvyjsou uvedeny v příloze 1 v bodech
7., 8., 9. a 10. této smlouvy (dále jen „ uživatel“) - tyto osobyjsou zároveň oprávněnyjednat za
objednatele k zabezpečení služeb za daný vojenský útvar. “

7. Text v Čl. 4 Místo a doba plnění v odst. 3 se ruší a nahrazuje textem

„ Místem plnění předmětu smlouvy jsou prostory objednatele

O místě plnění rozhodne zástupce objednatel
rací. “

8. Text v Příloze 1 Specifikace předmětu smlouvy v odst. 1 Poskytovatel je povinen
poskytovat služby v následujícím rozsahu v oddílu B se ruší a nahrazuje textem

„ B. Servisní zásahy a opravy (dálejen „ SZO “) zahrnující:

a) kontrolní prohlídky ke zjištění stavu techniky IS C2 VzS a provozoven IS OTS VŘ PozS
(dále jen „ kontrolní prohlídka “) v místě plnění. Výsledkem kontrolní prohlídky je
stanovenípříčiny závady, návrh řešení a nabídková cena;

b) servisní zásahy a mimovojskové servisní opravy techniky IS C2 VzS a provozoven IS
OTS VŘ PozS (dálejen „oprava“), servis softwarového a aplikačního vybavení (dálejen
„servis SW a APV“) a revize kontejnerů, stožárů, zvedacích zařízení a balistické
ochrany (dále jen „speciální revize“) ukončené certifikátem o obnovení
provozuschopnosti výše uvedených zařízení ve lhůtách dohodnutých a potvrzených
v Kontrolním osvědčení a Protokolu o předání kprovedení/po provedení opravy (vzory
uvedeny v přílohách 6 a 7 smlouvy č. 1810400078). “

9. Text v Příloze 1 Specifikace předmětu smlouvy v odst. 4 Požadované časové Ihůtv na
odstranění vad se mší a nahrazuje textem

„Záruční opravy provádět na základě „Reklamačního protokolu“ do 5 pracovních dnů od
doručení. Oznámení reklamace zašle zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech
technických elektronicky nebo faxem manažerům systému WOC, SQOC, DSQOC, SFDC,
SFDC/D, PU PoSy PU plrbat, CSI a IS OTS VŘ PozS. Po schválení manažerem systému je
oznámení reklamace odesláno Supervizorem KIS ACR poskytovateli.

Vpřípadě SZO poskytovatel zajistí zahájení kontroly předmětu servisu za účelem zjištěníjeho
technického stavu do 3 pracovních dnů od odeslání „ Objednávky služby “ zástupcem
objednatele. Kontrolní osvědčení musí být vydáno do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vzniklá vada musí být odstraněna nejpozději do 5
pracovních dnů od přijetí objednávky na opravu nebo poskytovatel zajistí provozuschopnost
systému náhradním technickým řešením minimálně stejných technických parametrů jako je
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vadné zařízení. V případě, že skutečný rozsah závady nebude umožňovat odstranění závady v
daném termínu dílčího plnění, dohodne poskytovatel se zástupcem objednatele oprávněným
jednat ve věcech technických nový termín, a to v době, kdy ještě neuplynula lhůta pro splnění
dílčího plnění. Změna termínu bude dodavatelem poskytovatelem navržena v KZT (případně v
doplňku KZT), schválená zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických a
zaznamenána v následné objednávce služby (SZO). “

10. Text v Příloze 1 Specifikace předmětu smlouvy se doplňuje následujícím textem

„10. Se vněných jednat za uživatele IS OTS VŘ PozS (dále jen uživatel):
• Velitel nebojím pověřená osoba
• Velitel nebojím pověřená osoba
• Velitel nebojím pověřená osoba
• Velitel nebojím pověřená osoba
• Velitel nebojím pověřená osoba
• Velitel nebojím pověřená osoba“

11. Text v Příloze 3 Celková cena za SZO a KP smlouvy se ruší a nahrazuje textem Přílohy 3
uvedeným v příloze tohoto dodatku.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích o 4 (čtyřech) listech a 2 (dvou) přílohách o 2
listech, přičemž objednatel a poskytovatel obdrží každý jeden výtisk. Oba výtisky mají stejnou
platnost.

2. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto
dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem
tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1810400078.

Příloha č. 1: Příloha 3 smlouvy č. 1810400078 Celková cena za SZO a KP - 1 list
Příloha č. 2: Přehled techniky OTS PozS - 1 list

V Praze dne Ito 2019 V Praze dne Jí'f*. 2019

Za objednatele:

Volenský technický ústav. s.p.
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha



Příloha 1

Příloha 3 smlouvy 1810400078

Počel listů:1

Celková cena servisních zásahů a oprav (SZO)

Rok provedení/fakturace
SZO

Cena za provozovny VzS Cena za provozovny plrv Cena za IS CSI Cena za provozovny IS OTS VŘ PozS
bez DPH DPH 21% Celkem bez DPH DPH 21% Celkem bez DPH DPH 21% Celkem bez DPH DPH 21% Celkem

2019

2020

2021

2022

Celkem

Celková cena za komplexní prohlídky

Rok provedení/ fakturace
komplexních prohlídek

Cena za provozovny VzS Cena za provozovny plrv Cena za IS CSI

bez DPH DPH 21% Celkem bez DPH DPH 21% Celkem bez DPH DPH 21% Celkem

2019

2020

2021

2022

Celkem

Celková cena za SZO a KP

Cena

bez DPH DPH 21% Celkem

2019
2020
2021
2022

Celkem 61 250 000,00 12 862 500,00 74 112 500,00

Poznámky:

1. Odsouhlasená cena za SZO a KP je cenou nejvýše přípustnou a nebude ji možné překročit.
2. Služby prováděné v prosinci kalendářního roku jsou fakturované v lednu příštího roku a jsou zahrnuty v ceně roku, kdy byly fakturovány.

3. V kalkulaci ceny za SZO jsou zahrnuty i náklady na kontrolní prohlídky.



Přehled techniky IS OTS PozS
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