
Dodatek č. 1

K DÍLCI smlouvě na technické zhodnoceni

BRIGÁDNÍCH PROVOZOVEN OTKS
č.1810400163

SMLUVNÍ STRANY

v

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupená: Ing. Petrem ZÁBORCEM, ředitelem odboru komunikačních

a informačních systémů Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“) - Identifikátor datové schránky:

hjyaavk
kontaktní osoby:

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

(dále jen „nabyvatel“)

a

Vojenský technický ústav, s. p.,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Mladoboleslavská, Kbely, 197 00 Praha 9
ředitelem státního podniku

24272523
CZ24272523
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

oprávněna jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:
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oprávněna jednat ve v

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944,
197 00 Praha 9
datová schránka: 7jckvi2

adresa pro doručování reklamací:
Mladoboleslavská 944, PO BOX č. 18, 197 21, Praha 9 - Kbely
Mobil: +420602807288, fax: +420255708463,
e-mail: reklamace@vtusp.cz
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „poskytovatel“)

se v souladu sčl. XVII odst. 3 dílčí smlouvy č. 18104000163 uzavřené mezi nabyvatelem
a poskytovatelem dne 9. 7. 2019 (dále jen "smlouva") dohodly na uzavření tohoto dodatku
č. 1 (dále jen „dodatek“).

I.

Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je upřesnění předmětu smlouvy vyplývající z řešení projektu
technického zhodnocení brigádních provozoven v souladu s Dodatkem č. 1 Návrhu technického
řešení projektu „Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN“ Technické zhodnocení
brigádních provozoven OTKS, čj. VTÚ/VTÚL-1564-23/2019 schváleným ředitelem AKIS dne
28. 8. 2019 a ředitelem SPodMO dne 30. 8. 2019 (viz příloha č. 2 dodatku).

II.
Změna textu smlouvy

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

2. Příloha č. 1 - Návrh technického řešení projektu Technické zhodnocení brigádních
provozoven OTKS, čj. VTÚ/VTÚL-1564-6/2018 se doplňuje o Dodatek č. 1 Návrhu
technického řešení projektu „Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN“
Technické zhodnocení brigádních provozoven OTKS, čj. VTÚ/VTÚL-1564-23/2019.
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3. Článek IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se textem:

„ Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly na celkové ceně za předmět smlouvy, specifikovaný v čl. III. této smlouvy, 
a to ve výši:

a) Celková cena bez DPH činí 94 210 846,75 Kč
(slovy: devadesátčtyřimilionydvěstědesettisícosmsetčtyřicetšest korun českých
a sedmdesátpět haléřů),

b) DPH ve výši 21% činí 19 784 2 77,82 Kč
(slovy: devatenáctmilionůsedmsetosmdesátčtyřitisícedvěstěsedmdesátsedm korun
českých a osmdesátdva haléřů),

c) Celková cena včetně DPH (dále jen „ celková cena“), činí 113 995 124,57 Kč
(slovy: stotřináctmilionůdevětsetdevadesátpěttisícstodvacetčtyři koruny české
a padesátsedm haléřů). “

4. Článek VI. smlouvy se doplňuje o nový odstavec 7 ve znění:

„ 7. V příloze 7 uvedená Předběžná odborná vyjádření MM MU 2.4 KIS a MU 2.3 OTeZ 
využitelná k ujasnění způsobu katalogizace majetku se doplňují o Odborné stanovisko 
majetkového manažera MU 6.2, uvedené v Příloze č. 3 tohoto dodatku. Případné 
změny stanovisek MM budou poskytovateli předány písemně do 5 dnů od jejich 
schválení. “

5. Článek VIL odst. 1 smlouvy se doplňuje o nové písmeno ,,h)“ ve znění:

„ h) zajistit ekologickou likvidaci nevyužitého demontovaného materiálu. K tomu 
poskytovatel zašle zástupci VU 325507 návrh na využití demontovaného materiálu, a 
to nejpozději před zahájením zkrácených vojskových zkoušek. “

6. Článek. VII. odst. 2 smlouvy se doplňuje o nové písmeno ,j)“ ve znění:

,,j) ve lhůtě 10 pracovních dnů od obdržení odsouhlasit návrh na využití demontovaného 
materiálu tak, aby poskytovatel mohl zajistit ekologickou likvidaci nevyužitých dílů. “

Článek VIII. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„ Poskytovatel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši celkové ceny dle čl. IV. odst. 
1 této smlouvy nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy a tuto zálohu řádně vypořádat po 
splnění každého dílčího plnění, tzn. Technického zhodnocení každé provozovny. 
Poskytovateli nebude poskytnuta další zálohová faktura na plnění dle dodatku. 
Poskytovatel vystaví souhrnnou fakturu po řádném splnění díla. Poskytovatel je povinen 
vyhotovit fakturu - daňový doklad (dále jen „faktura “) ve 3 výtiscích (originál a 2 kopie). 
Splatnost zálohové faktury je nejpozději do 13. 12. 2019. “

8. Příloha č. 2 smlouvy se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto dodatku.

9. Příloha č. 7 smlouvy se doplňuje o stanovisko uvedené v příloze č. 3 tohoto dodatku.
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III.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze
změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích o 4 (čtyřech) listech a 3 (třech) přílohách o 29
(dvacetidevíti) listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku.

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
tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.

4. 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.

5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

6. Nedílnou součástí dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 Doplněk č. 1, marže 3% k Cenovému rozkladu
a harmonogramu

Příloha ě. 2 Dodatek č. 1 Návrhu technického řešení projektu
„Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN“
Technické zhodnocení brigádních provozoven OTKS,
čj. VTÚ/VTÚL-1564-23/2019

Příloha č. 3 Odborné stanovisko majetkového manažera MU 6.2

3 listy (4 strany)

25 listů (50 stran)
1 strana

V Praze dnei..2019 V Praze dne <?.//. 2019

Za nabyvatele:

Ředitel

Za poskytovatele:

Ředitel

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1810400163 Strana 4

15



FMN-2 - Mobilní přístupová provozovna MPP 100M2p, Mobilní rádioreleová provozovna MRRP 4M2p, Kontejner KIS PN, Provozovna R150P Bodva, Učebna brigádních provozoven





Původní cenoví kalkulace modernizace viech provozoven (marie HW 3S) 36 275 511,87 Kč | 43 893 369,36 Kč | 5 093 812,90 Kč | 6163 513,61 Kč | 24 401 008,88 Kč I 29 525 220,74 Kč I 5 446 428,47 Kč I 6 590 178,45 Kč | 5 743 390,96 Kč | 6 949 503,06 Kč 3 989 542,00 Kč 4 827 345,82 Kč I
8 092 226,32Kč 9 791593,85 KČ - 58 500,00 Kč|- 70 785,00 Kč 3198 220,58 Kč! 3 869 846,90 Kč j 832 825,10 Kč 1007 718,37 Kč | 491 422,59 Kč 1 594 621,34 Kč 704 957,08 Kč 852 998,07 Kč

Lasman 2 - multilicence pro AČR
i|1i1

Celkoví původní cena bez DPH 85 949 695,08 Kč
Celkoví původnícena s DPH 103 999 131,05 Kč

Hodinoví sazba

Celkem modernizace provozoven dle DoplAku č. 1 bez DPH

Celkem modernizace provozoven dle DoplAku f. 1 $ DPH

Rozdíl (navýienlfinančních prostředků) oproti původní cenoví kalkulaci bez DPH

Rozdíl (navýienlfinančních prostředků)oproti původní cenoví kalkulaci s DPH

10934 747,64 Kč 1 725 702,58 Kč
8 358 247,64 Kč Modernizacedalil pc

Kč Samostatný material
786 202,58 Kč Modernizace dalii pc
164 8CO.COKČ [Samostatnýmaterii!

6 779 753.57 Kč
4 297 753.57 Kč Moder

6 734 813.SS Kč
4 CM3 313.5SKČ Modernizace dalii učebny



OTS VŘ - FMN2


