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Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě na poskytnutí plnění
č. smlouvyVTÚ: 1817/1/0013; 1817/2/0012
č. smlouvy LOM-2018-0110-0

Článek I
SMLUVNÍ STRANY
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859
Ing. Petrem Novotným, ředitelem odštěpného závodu
242 72 523
CZ24272523
Komerční banka a.s., Na PřI'kopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu:
107-4407400207/0100
Adresa pro doručování korespondence: Mladoboleslavská 944, P .O. BOX 18, 197 00 Praha 9
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních:

Název:
Sídlo:
Zapsán:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

(dále jen „VTU")
a

Název:
Sídlo:
Zapsán:
Zastoupený:
IČ:

LOM PRAHA s.p.
I 08 00 Praha 1O - Malešice
v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle ALX, vložka 283
Ing. Romanem Planičkou, ředitelem státního podniku
00000515
DIČ:
CZ00000515
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62
bankovní spojení:
Číslo účtu:
5407352/0800
Adresa pro doručování korespondence: Praha 10, Malešice, Tiskařská 8, 100 38
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Tiskařská 270/8,

(dále jen „LOM'")
(společně

„smluvní strany'')

se v souladu s čl. XI odst. 2 rámcové smlouvy na poskytnutí plnění č. smlouvy VTÚ: 1817/1/0013;
1817/2/0012, č. smlouvy LOM-2018-0110-0, dohodly na následujících změnách smlouvy,
uvedených v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek").
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Článek I
ÚČEL DODATKU
Účelem tohoto dodatku je rozšířerú rozsahu speciálrúch plnění ( dále také „plnění") jak ze strany

vru, tak ze strany LOM.
Článek III
Změny a doplňky

1.

Znění textu čl. I, část Název LOM PRAHA s.p. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto
zněnún:

Název:
LOM PRAHA s.p.
Sídlo:
Tiskai'-ská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malešice
Zapsán:
v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle ALX, vložka 283
Zastoupený:
JUDr. Janem Roučkem, i'-editelem státního podniku
IČ:
00000515
DIČ:
CZ00000515
bankovní spojem:
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62
Číslo účtu:
5407352/0800
Adresa pro doručování korespondence: Praha 10, Malešice, Tiskařská 8, 100 38
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

(dále jen „LOM")
2.

Znění textu čl.

II smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněrúm:

Předmětem smlouvy je vzájemné poskytování níže uvedených plnění na základě

jednotlivých (samostatných) objednávek po celou dobu platnosti smlouvy.
Poskytnutím plněrú ze strany LOM pro vrú se rozumí:
a) Technická pomoc v oblasti manipulace s částmi letounu a s kontejnery pomocí
autojeřábu a traktoru;
b) Technická pomoc při odstraňování nátěrů peckováním, pískováním a vodním paprskem;
c) Technická pomoc při lakování letadel, kontejnerů a vozidel;
d) Drobné kooperace typu čalounění, klempířské a zámečnické práce, tvarování výrobků
z plexiskla;
e) Vážení letadel, vozidel a

kontejnerů;

f) 3D skenování a vytváření 3D modelů;

g) Povrchová úprava eloxováním dílů malých rozměrů;
h) Pronajmutí lakovny pro stříkání.

1.

Poskytnutím plněrú ze strany VTÚ pro LOM se rozumí:
a) Technická pomoc pň kusové výrobě komponent letadel třískovým obráběním klasickou
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technikou;
b) Technická pomoc při malosériové výrobě komponent letadel CNC obráběním;
c) Technická pomoc při výrobě přípravků pro manipulaci s leteckou technikou na zemi;
d) Svařování v ochranné atmosféře ocelových konstrukcí a konstrukcí z lehkých kovů;
e) Ohýbání trubek a potrubí;
f) Ohraňování;
g) 3D tisk drobných komponent dle 3D modelu;

h) Povrchová úprava zinkováním a eloxováním rozměrných dílů;
i) Truhlářské práce;
j) Laminování malorozměmých dílů s využitím skelné, aramidové a uhlíkové matrice.

Znění textu čl. III odst. 1 bod a) smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

3.

a)

za jednu hodinu práce povinné smluvní strany v maximální výši
Kč bez DPH
pokud se smluvní strany nedohodnou v samotné objednávce jinak, vzhledem k množství
a

lhůtám

provedení plnění;

Čl.IV
Závěrečná ujednání
1.

Ostatní ustanovení smlouvy neupravená dodatkem se nemění a

zůstávají v

platnosti beze

změny.

2.

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

3.

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

4.

Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému registru smluv a tvoří
nedflnou součást smlouvy.
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