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DODATEK č. 1
k rámcové dohodě č. 191050270

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 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: Mgr. Bc. Filip ŘÍHA, náměstek pro řízení sekce vyzbrojování

a akvizic MO
Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO

náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
Kontaktní osoba: Ing. Jiřina HARISOVÁ
Telefonické a faxové spojení:

telefon:
fax:

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Jan KUDRNA, tel.

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor logistiky, zabezpečení a podpory
náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
datová schránka: hjyaavk

(dále jen „kupující“)
a

FENIX Protector s.r.o.
Zapsaná (ý) v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224166
Se sídlem: Mokrovraty 30, 262 03 Nový Knín
IČO: 02819392
DIČ: CZ02819392

a

W.A.R. Defender s.r.o.
Zapsaná (ý) v obchodním registru vedeném Okresným súdem v Bratislavě, oddíl Sro,

vložka 70433/B
Se sídlem: Varšavská 1, 831 03 Bratislava, Slovensko
IČO: 46028510
DIČ: 2023201620
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3404211369/0800
Osoba oprávněná k jednání: Martin Hanuš, jednatel za společnost č. 1

Daniel Pelíšek, jednatel za společnost č. 2

Kontaktní osoba: Martin Hanuš
Telefonické a další spojení: tel.:

datová schránka: 435fv5e
Adresa pro doručování korespondence: Mokrovraty 30, 262 03 Nový Knín

(dále jen „prodávající“)
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se v souladu s čl. XVI. „Závěrečná ujednání“ odst. 2 rámcové dohody č. 191050270 (dále jen 
„dohoda“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k rámcové dohodě (dále jen „dodatek“). 

 
II. 

Změny dohody  

1. V čl. I. „Smluvní strany“ dohody se na straně kupujícího ruší identifikační údaje a nahrazují se 
identifikačními údaji v čl. I. tohoto dodatku. 

 

2. V příloze č. 2 „Takticko-technické požadavky“ dohody se u všech 3 typů NPNTV u platformy 
na uchycení doplňků ruší text „rozměry platformy: 220 (š) x 170 (v) x 25 (h) mm, všechny 
rozměry s tolerancí +/- 10 mm“ a nahrazuje se následovně:  
„rozměry platformy: 220 (š) x 170 (v) - tyto rozměry s tolerancí +/-10 mm x max. 25 (h) mm 
s tolerancí + 1 mm“. 

 

III. 
Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení dohody včetně jejích příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti 
beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 2 stranách. 
3. 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 
dodatku připojují pod něj své podpisy. 

4. Tento 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. 

 

 

 

      Martin HANUŠ 
jednatel FENIX Protector s.r.o. 

   podepsáno elektronicky 
 

              Daniel PELÍŠEK 
jednatel W. A. R. Defender s.r.o. 

    podepsáno elektronicky 

 Mgr. Bc. Filip ŘÍHA  
náměstek pro řízení sekce 

podepsáno elektronicky 
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