
Dodatek č. 2

K DÍLCI smlouvě na technické zhodnoceni

PRAPORNÍCH PROVOZOVEN
č.1810400158

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 vyzbrojovaní 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 korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „nabyvatel“)

a

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Mgr. Jiřím PROTIVOU, ředitelem státního podniku
24272523
CZ24272523
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
107-4407400207/0100

oprávněna jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:
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oprávněna jednat ve věcech ekonomických:

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944,
197 06 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 s čl. XVII odst. 3 dílčí smlouvy č. 18104000158 uzavřené mezi nabyvatelem
a poskytovatelem dne 20. 12. 2018 (dále jen "smlouva") dohodly na uzavření tohoto dodatku
č. 2 (dále jen „dodatek“).

I.

Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je upřesnění předmětu smlouvy vyplývající z řešení projektu
technického zhodnocení prapomích provozoven v souladu se závěry zkrácených vojskových
zkoušek a stanoviskem majetkového manažera k finálnímu zaúčtování technického zhodnocení
prapomích provozoven.

II.
Změna textu smlouvy

1. Dodatek č. 1 Návrhu technického řešení projektu „Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění
schopností FMN“ Technické zhodnocení prapomích provozoven OTKS, ěj. VTÚ/VTÚL-
1564-21/2019 se mění následovně:

I. Typová provozovna MPP 40Mlp LR
Článek 11. Nabíjecí soustrojí se mění následovně:
- pro zabezpečení napájení všech komponent mobilní přístupové provozovny z vlastních

vezených prostředků bude provedena úprava nabíjecího soustrojí NS-2840/D, která zahrnuje
zvýšení výstupních proudů ze 40 A na 45 A;

- úprava NS-2840/D bude provedena původním výrobcem;

- technickou úpravou bude změněn název na NS-2840/DM.
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Tabulka 1 Porovnání pořizovaného materiálu - specifikace a návrh technického řešení, 
položka 29 se mění následovně:

29. Kabelová cívka 3 4

II. Typová provozovna MPP 40SMlp LR 
Článek 10. Nabíjecí soustrojí se mění následovně:
- pro zabezpečení napájení všech komponent mobilní přístupové provozovny z vlastních 

vezených prostředků bude provedena úprava nabíjecího soustrojí NS-2840/D, která zahrnuje 
zvýšení výstupních proudů ze 40 A na 45 A;

- úprava NS-2840/D bude provedena původním výrobcem;
- technickou úpravou bude změněn název na NS-2840/DM.

Tabulka 3 Porovnání pořizovaného materiálu - specifikace a návrh technického řešení, 
položka 29 se mění následovně:

29. Kabelová cívka 3 4

III. Typová provozovna MPP 40Mlp BVP 
Článek 10. Nabíjecí soustrojí se mění následovně:
- pro zabezpečení napájení všech komponent mobilní přístupové provozovny z vlastních 

vezených prostředků bude provedena úprava nabíjecího soustrojí NS-2840/D, která zahrnuje 
zvýšení výstupních proudů ze 40 A na 45 A;

- úprava NS-2840/D bude provedena původním výrobcem;
- technickou úpravou bude změněn název na NS-2840/DM.

Tabulka 5 Porovnání pořizovaného materiálu - specifikace a návrh technického řešení, 
položka 30 se mění následovně:

30. Kabelová cívka 3 4

IV. Učebna prapomích provozoven Vyškov
Tabulka 7 Porovnání pořizovaného materiálu - specifikace a návrh technického řešení, 
položka 30 se mění následovně:

Položky 14., 15., 16. a 26. se vypouští následovně:
44-t o AIvUdAlu-illl Ivu-UvIcIZj Iv L/lvjlvUJlollvU v j ill Uvili ullullt

4^7 Bleskojistková koaxiální ochrana 777O777 7774-777

4^7 Koaxiální kabeláž k anténám ^770777 7774-777

2é7 Uzemňovací kabeláž přepěťových ochran 777^777 3
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Položka 27 se mění následovně

27. IP analogová brána SN4316/JS/UI 0 1

Obrázek 5 Blokové schéma uěebny prapomích provozoven Vyškov se nahrazuje přílohou č.
1 tohoto dodatku.

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, 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 dílčí smlouvy č. 1810400158.

6. Nedílnou součástí dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 Blokové schéma učebny prapomích provozoven Vyškov 1 strana

V Praze dne lUZ. .2019 V Praze dne .2019

Za nabyvatele: Za poskytovatele:

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Pí anp 0

IČ 24272523, DIČ C224272523
15
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Anténa


