
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

„Integrace národních hlasových a komunikačních služeb do ACCS“
č. 1710400017

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem:
zastoupena:

se sídlem kanceláře:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

kontaktní osoba ve věcech stavebních:

adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „objednatel41) na straně jedné

editelkou odboru vyzbrojování vzdušných
O

nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694

anka, pobočka 701, Na Příkopě 28,110 03 Praha 1

m majetkem

Sekce vyzbrojování a akvizic
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Vojenský technický ústav, s. p.
zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

4, Kbely, 197 00 Praha 9
ředitelem státního podniku

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

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing.

kontaktní osoba ve věcech ekonomických:
kontaktní osoba ve věcech technických:

adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s. p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9 - Kbely

(dále jen „zhotovitel44) na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením čl. XVII odst. 12 Smlouvy o dílo „Integrace národních hlasových
a komunikačních služeb do ACCS44 č. 1710400017 (dále jen „smlouva44) a čl. IV odst. 6 smlouvy,
tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek44).
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Č1.I
Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je:

- úprava termínů dílčích plnění v důsledku nestandardní délky procesu schvalování zadávacího
postupu, jehož výsledkem bylo uzavření smlouvy, Pracovní skupinou pro transparentní veřejné
zakázky bez jakéhokoliv zavinění ze strany zhotovitele, a to na základě žádosti zhotovitele
čj.: VTÚ-1579-9/2018 ze dne 10. 12. 2018 a na základě žádosti zhotovitele ze dne 13. 3. 2019,
prezentované zhotovitelem objednateli na kontrolním dnu Č. 7;

zvýšení ceny práce o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vypočtený za
předcházející kalendářní rok platnosti této smlouvy podle oficiálně uveřejněných údajů Českého
statistického úřadu zaokrouhlený na jedno desetinné místo, tj. ve výši 2,1 %, a to v souladu
s čl. IV odst. 6 smlouvy;

provedení zaškolení u Vojenského útvaru 6950 Hlavenec (dále jen „VÚ 6950 Hlavenec“), a to na
základě výsledků z kontrolního dne č, 9, konaného dne 5. 6. 2019 u zhotovitele;

sjednocení obsahu etapy IX. v čl. V smlouvy a v „Členění předmětu díla po etapách”, které tvoří
přílohu č. 4 smlouvy, a to v důsledku výše uvedených okolností;

úprava podmínek přístupu poddodavatelů k utajovaným informacím nutných ke zhotovení díla,
a to na základě žádosti objednatele, čj.: MO 65348/2019-7777;

bližší upřesnění procesu katalogizace.

či.n
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je:

- úprava ČI. II, Čl. III, čl. IV, čl. V, čl. IX, čl. XI a čl. XII smlouvy;

úprava „Harmonogramu plnění etap díla”, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy;

úprava „Cenového rozkladu díla”, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy;

úprava „Specifikace utajovaných informací, která tvoří přílohu č. 7 smlouvy.

ČI. III
Změny a doplňky

1. Znění čl. II odst. 1 písm. 1) bod i. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

zaškolení a výcvikpersonálu VÚ 7214 Čáslav, VÚ2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou,
VÚ 8407 Praha-Kbely, VÚ 2436 Pardubice a VÚ 6950 Hlavenec k úpravám FW rádiové části
systému VCS 3020X; “

2. Znění čl. III odst. 4 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Místyplnění díla dle čl. II odst. 1 písm. j) apísm. I) bod i. smlouvyjsouprostory VÚ 7214 Čáslav,
VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, VÚ 8407 Praha-Kbely, VÚ 2436 Pardubice
a VÚ 6950 Hlavenec. “

3. Znění čl. IV odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněnípozdějších předpisů,
dohodly na celkové maximální ceně zaplnění dle čl. IIsmlouvy, která činí:

95 322 193,20 Kč bez DPH
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(slovy: devadesátpětmilionůtřistadvacetdvatisícstodevadesáttři korun a dvacet
haléřů)

včetně 21 % DPH činí 115 339 853,77 Kč

(slovy: stopatnáctmilionůtřistatřicetdevěttisícosmsetpadesáttři korun a
sedmdesátsedm haléřů)

DPH ve výši 21 % činí 20 017 660,57 Kč

{slovy: dvacetmilionůsedmnácttisícšestsetšedesát korun apadesátsedm haléřů) “

4. Znění čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„IX. etapu tvoří:

a. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. j) smlouvy; písm. I) bod i. smlouvy realizovány
u VU 8407 Praha-Kbely;

b. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. j) smlouvy; písm. I) bod i. smlouvy realizovány
u VU 7214 Čáslav;

c. časti předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. j) smlouvy; písm. I) bod i. smlouvy realizovány
u VU2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou;

d. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. j) smlouvy; písm. I) bod i. smlouvy realizovány
u VU2436 Pardubice;

e. částipředmětu díla dle čl. IIodst. 1 písm. a) bod b. smlouvy; písm. I) bod i. smlouvy realizovány
u VU 6950 Hlavěnec; “

5. Znění čl. IX odst. 16 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Zástupcem objednatele pro převzetí výstupů definovaných v čl. II odst. 1 písm. m) této smlouvy
tvořících etapy X. až XIIIje určena kontaktní osoba ve věcech technických uvedena v záhlaví
této smlouvy. Tato část díla bude přebírána kompletně vjednotlivých kalendářních letech vždypo
splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy vprůběhuprosince předmětného roku podle
harmonogramu. “

6. Znění čl. XI odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„ Zhotovitel vprůběhuprovádění díla musí splňovatpodmínkypřístupu k utajovaným informacím
v souladu s ust. § 20° odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, ve zněnípozdějšíchpředpisů (dálejen „zákon č. 412/2005 Sb.').
Zhotovitelje povinen zajistit, aby osoby, které budouprovádět dílo, splňovalypodmínky přístupu
k utajované informaci na stupeň utajení TAJNĚ/NATO SECRET a přijmout taková organizační
opatření, která zamezí seznamování se neoprávněných osob s výše uvedenými utajovanými
informacemi. “

7. Znění 51. XI odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Zástupci zhotovitele ajeho poddodavatelů, kteří splňujípodmínky přístupu k utajované informaci
na stupen utajeni TAJNE/NATO SECRET, jsou oprávněni se seznamovat s utajovanými informacemi
v souladu s nařízením vládly č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací
ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb., v rozsahu přílohy č. 1 (p. č. 5), přílohy č. 5 (p. č. 41, 45)
přílohy č. 14 (p. č. l)av souladu spřílohou č. 7 „Specifikace utajovaných informací“ smlouvy. "

8. Znění čl. XII odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel bere na vědomí, že předmět této smlouvy bude předmětem katalogizace podle zákona
č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřováníjakosti výrobků a služeb
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určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve zněnípozdějších předpisů.
Seznampoložek ke katalogizaci dodá objednatel zhotoviteli nejpozději do 60 kalendářních dnů od
obdržení seznamu dodávaných položek ze strany zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že na všechny
takto stanovené položky dodá Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování
jakosti v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky (příloha č. 8 smlouvy)
bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPUK"). Dále na všechny
stanovené položky majetku charakteru položky zásobování vyrobené v ČR nebo v zemích NATO a
Tier 2, dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dálejen „NKDV'% zpracovaný katalogizační
agenturou. Předání SPUK a NKDVje součástíplněnípovinností zhotovitele podle smlouvy a tento
nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. “

9. Znění textu přílohy č. 2 „Harmonogram plnění etap díla” smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním
přílohy 5.1 „Harmonogram plnění etap díla” dodatku.

9. Znění textu přílohy č. 3 „Cenový rozklad díla“ smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním přílohy č 2
„Cenový rozklad díla“ dodatku.

10. Znění textu přílohy č. 7 „Specifikace utajovaných informací” smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním
přílohy č. 3 „Specifikace utajovaných informací” dodatku.

ČI. IV
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.

2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech o 4 listech a 3 přílohách o 3 listech, z nichž každý má
platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku.

3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známyjakékoliv skutečnosti, které by uzavření
dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou
veškeré důsledky, plynoucí z vědomějimi udaných nepravdivých údajů.

4. Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v Informačním systému registru smluv a tvoří nedílnou součást smlouvy.

5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 ... . Příloha č. 2 - Harmonogram plnění etap díla - 1 list
Příloha č. 2 ... . Příloha č, 3 - Cenový rozklad díla -1 list
Příloha č. 3 ... . Příloha č. 7 - Specifikace utajovaných informací - 1 list

Praha /A . . 2019

Za objednatele:

odboru vyzbrojování vzdušných
sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Praha fO. 2019

Za zhotovitele:

ředitel státního podniku
Vojenský technický ústav
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rriionac. i unu. c. I KSoDč. I/IU4UUU17
Počet listů: 1

v r

HARMONOGRAM ETAP PLNĚNI DÍLA

ID Název úkolu Zahájení Dokončení
2018

Č1 Č2 Č3 Č4

2019

Č1 Č2 Č3 Č4

2020

Č1 Č2 Č3 Č4

2021

Č1 Č2 Č3 Č4

Celé dílo 1.8.2018 30.11.2021 V- m

I.Etapa 1.8.2018 10.12.2019

II.Etapa 1.8.2018 31.8.2020

lll.Etapa 4.4.2019 31.5.2021

IV. Etapa 4.4.2019 30.11.2021

V. Etapa 1.8.2018 31.12.2019

VI. Etapa 1.8.2018 31.12.2018

VII.Etapa 1.8.2018 30.10.2020

VIll.Etapa 1.8.2018 30.11.2021

10 IX. Etapa 19.3.2019 30.11.2021

11 X. Etapa 1.8.2018 31.12.2018

12 XI. Etapa 1.1.2019 30.11.2019

13 XII.Etapa 1.12.2019 30.11.2020

14 XIII.Etapa 1.12.2020 30.11.2021



'Nloliač. Doil.C. I k Sol) č. I /10400017

Počel lislii: I

CENOVÝ ROZKLAD DÍLA
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Příloha č. 3 Dod č. 1 k SoD č. 1710400017

Počet listů: 1

Specifikace utajovaných informací
stanovených nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných

informací ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. ze dne 9. června 2008.

V působnosti MO

Příloha č. 1:

Poř.č.
Informace Stupeň

utajení

5 Informace, které poskytla cizí moc a které v souladu s právem pro ni
platným.

„NATO
SECRJET“

Příloha Č. 5:

Poř.č.
Informace

Stupeň
utajení

41
Umístění, účel, režim ochrany, projektová dokumentace a výstavba
nebo plánované a skutečné využití zvlášť určených zařízení nebo
pracovišť Ministerstva obrany.

Ttí55 ^

45 Organizace spojení a dokumentace sítí elektronických komunikací
Ministerstva obrany

lT'U
55 1

Příloha č. 14:

Poř.č.
Informace

Stupeň
utajení

1
Způsob zajištění fyzické bezpečnosti objektů, zabezpečených oblastí
a jednacích oblastí, ve kterých jsou ukládány, zpracovávány nebo
pravidelně projednávány utajované informace.
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