
DODATEK č. 2 SMLOUVY č. 1701 2 7520

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu

„SOM 6 – Systém ochrany a monitorování NG digital“

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: ředitel odboru vyzbrojování

pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701

Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu:
vyřizuje ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):

tel.: fax:
email:

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních (např. účast na oponentních řízeních a
kontrolních dnech)

tel.: fax:
e-mail:

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

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 977, 197 00 Praha 9 - Kbely
jehož jménem jedná: ředitel státního podniku
IČ: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
vyřizuje ve věcech smluvních:

tel.: fax:
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

tel.: fax:



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

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním čl. 7 Smlouvy č. 1701 2
7520 o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu ze dne 15. května 2017
a Dodatku č. 1 ze dne 24. května 2019 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě
(dále jen „dodatek“).

Článek 1
Účel dodatku

Účelem dodatku je na základě žádosti uživatele změna takticko technických požadavků, které
jsou součástí Přílohy č. 3 Smlouvy – Charakteristika projektu a TTP na vývoj prototypu.

Článek 2
Předmět dodatku

Smlouva se mění takto:

Znění části Přílohy č. 3 Smlouvy - Takticko technické požadavky na prototyp „Systém
ochrany a monitorování NG digital – SOM-6“ se ruší a nahrazují zněním, které tvoří přílohu
tohoto dodatku.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

2. Dodatek 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 je vyhotoven v elektronické podobě o 2 stranách a jedné příloze o 18 stranách.

4. Smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.

5. Nedílnou součástí dodatku je následující příloha:

Takticko technické požadavky na prototyp „Systém ochrany a monitorování NG digital –
SOM-6“

V Praze dne: …………… V Praze dne: ……………

Poskytovatel: Příjemce:

Ředitel Ředitel státního podniku

Podepsáno elektronicky Podepsáno elektronicky


