
Dodatek č. 2

K DÍLČÍ SMLOUVĚ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
BRIGÁDNÍCH PROVOZOVEN MRRP 4M1P

č.1810400164

smluvní strany

Česká republika
se sídlem:
zastoupená:

Ministerstvo obrany

náměstkem pro řízení Sekce vyzbroj ování
a akvizic MO na základě příkazu k zastupování
nám. Svobody 471/4, 16001 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
404881/0710
datových schránek (dále jen „ISDS“) - Identifikátor datové schránky:

adresa pro doručová
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

se sídlem kanceláře:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Informační systém

kontaktní osoby:

(dále jen „nabyvatel“) na straně jedné

a

Vojenský technický ústav, s. p.,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
se sídlem: bely, 197 00 Praha 9
zastoupený: ředitelem státníhopodniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100
kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:

kontaktní osoba oprá
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kontaktní osoba opr

adresa pro doručová
Vojenský technický ústav, s. p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944,
197 06 Praha 9
datová schránka: 7jckvi2

adresa pro doručování reklamací:
Vojenský technický ústav, s. p., o.z. VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944, PO BOX č. 18, 197 21, Praha 9 - Kbely
Mob: 602 807 288, fax: 255 708 463,
e-mail: reklamace@vtusp.cz
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé,

se v souladu s čl. XV. odst. 3 dílčí smlouvy č. 1810400164 uzavřené mezi nabyvatelem
a poskytovatelem dne 9. 7. 2019 (dále jen "smlouva") dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2
(dále jen „dodatek“).

I.

Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je finanční narovnání pořízení rádiového vybavení Harris cestou FMS
a úprava počtu výtisků akceptačních protokolů.

II.
Změna textu smlouvy

1. Článek VII. odst. 1 se doplňuje o písm. i) s tímto textem:

„ uhradit částku uvedenou v LOA (Letter ofAcceptance) vládě Spojených států amerických
napořízení rádiového vybavení Harris, čj. EZ-B-UEJAI, a to nejpozději do 10 pracovních
dnů odpísemné výzvy odeslané nabyvatelem. “

2. Článek VII. odst. 2 se doplňuje o písm. k) s tímto textem:

„schválit a odeslat LOA (Letter of Acceptance) vládě Spojených států amerických na
pořízení rádiového vybavení Harris, čj. EZ-B-UEJAI, a to nejpozději do 14. 3. 2020. “

3. V článku VIII. odst. 3 smlouvy se text „v příloze faktury poskytovatel přiloží originál
podepsaného akceptačního protokolu a dodacího listu“ nahrazuje textem „v příloze
faktury poskytovatel přiloží originál podepsaného akceptačního protokolu a dodacích
listů bez příloh “
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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 3 (třech) 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.

V Praze dne (o. ^ . 2020 V Praze dne ^ • 4 . 2020

Za nabyvatele:

náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování
a akvizic MO na základě příkazu k zastupování

Za poskytovatele:

ředitel státního podniku
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