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DODATEK č. 3
ke Smlouvě č. 145 510 894

Servis prostředků technického střežení objektů resortu Ministerstva obrany

čl. I.
Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:
1.1 Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Jejímž jménem jedná: ředitel Odboru nemovité infrastruktury - Sekce nakládání

se sídlem aha 6
Bankovní spojení:

Kontaktní zaměstnanec:
telefon:
e-mailová adresa:
datová schránka: hjyaavk

Kontaktní osoba ve věcech technických:



strana 2

Adresa pro doručování korespondence:
ve věcech smluvních: Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor

nemovité infrastruktury, Náměstí Svobody 471/4, 160 00,
Praha

(dále jen „Objednatel“)
a

1.2 Společnost Trade FIDES, a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl

B, vložka 2988
Sídlo5): Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno
IČO: 61974731
DIČ: CZ61974731
Zastoupená: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
č. tel.:
č. mobil. tel.:
e-mailová adresa:
datová schránka: eu5gqkq

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na doplnění obsahu smlouvy a dohodly se na uzavření tohoto
dodatku ke smlouvě.

II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je provést změnu nastavení kmitočtů u nástrahových mobilních systémů -
technických prostředků technického střežení objektů „RGS“ a „RSS“,

III.
Podmínky realizace

1. ukončení realizace do 31. prosince 2019;
2.

3.
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Výše uvedené kmitočty jsou ve vlastnictví dodavatele služby.

IV.
Změny

čl. XI. Cena a platební podmínky bude rozšířen o nový bod 8.

8. cena za změnu nastavení kmitočtů u nástrahových mobilních systémů - technických
prostředků technického střežení objektů „RGS“ a „RSS“, na kmitočty nově stanovené
AKIS AČR a zabezpečení přenosu dat nastavením nebo výměnou směrových antén:

p. č. úkon cena
v Kč bez DPH

cena
v Kč včetně DPH

1. výroba popř. výměna antén základových
stanic 107 280,- 129 808,80

2. přeladění
RSS 111 520,- 134 939,20

3. zápůjčka výškové techniky 24 000,- 29 040,-
4. měření a kontrola pokrytí 65 280,- 78 988,80

celková cena 308 080,00 372 776,80

Cena za „přeladění“ bude fakturována samostatně se splatností do 20. 2. 2020.

V.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy neupravené Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti,

které by vylučovaly uzavření tohoto dodatku, neuvedly se záměrně v omyl a berou na
vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi
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uvedených nepravdivých údajů a na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku
připojují pod něj své podpisy.

3. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy č. 145 510 894.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vložení do registru smluv.

V Praze
dne

V Praze
dne

………… ……..….

podepsáno elektronicky

……………………………………………
Ing. Petr Bauer

člen představenstva Trade FIDES, a.s.
podepsáno elektronicky


