
Dodatek č. 2

k Rámcové dohode
na realizaci projektu

„Rozvoj OTS VŘ k naplnění schopností FMN“
č. 171 040 0070

I.

Smluvní strany:

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

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem:
zastoupená: náměstkem pro řízení Sekce

vyzbrojování a akvizic MO na základě příkazu k zastupování
nám. Svobody 471/4,160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28. 100 03 Praha 1
404881/0710

Informační systém datových schránek (dále jen „ systém ISDS“)
Identifikátor datové schránk
kontaktní osoby kjednání:

adresa pro doručování kores
Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „nabyvatel“) na straně jedné

Vojenský technický ústav, s.p.,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
se sídlem: Mladoboleslavská, 197 06 Praha 9 - Kbely
zastoupený: , ředitelem státního podniku
IČO:
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100
kontaktní osoba kjedná

kontaktní osoba kjedná

kontaktní osoba kjedná
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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:
Vojenský technický ústav, s. p., o.z. VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944, PO BOX č. 18, 197 21, Praha 9 - Kbely
Mobil: +420602807288, e-mail: reklamace@vtusp.cz
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé,

se v souladu s čl. XIX odst. 3 Rámcové dohody na realizaci projektu „Rozvoj OTS VŘ
k naplnění schopností FMN“ č. 171 040 0070 (dále jen „dohoda“), ve spojení sčl. V odst. 2
dohody, dohodli na následujících změnách dohody uvedených v tomto dodatku č. 2 (dále jen
„dodatek“).

ÍL
Účel dodatku

Účelem dodatku je zvýšení ceny stanovené v čl. V odst. 1 rámcové dohody způsobem
a v rozsahu dle čl. V odst. 2 dohody.

III.
Předmět dodatku

1. Odst. 1 článku V dohody se s účinností k 1. 4. 2020 ruší a nahrazuje se novým
odstavcem 1, který- zní:

1. Za účelem určení ceny plnění vjednotlivých dílčích smlouvách se smluvní strany
ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněnípozdějších předpisů dohodly na
maximální cenové hodinové sazbě pracovníků poskytovatele za práce (vlastní výkony
prováděné přímo poskytovatelem) v rámciplnění dílčích smluv, a to ve výši:

• do 31. 3. 2019 ................. 1 375,00 Kč bez DPH,

• od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 ................. 1 407,49 Kč bez DPH,

• od 1.4. 2020 ................. 1458,02 Kč bez DPH.

Tato cenová sazba bez DPH je po celou dobu platnosti rámcové dohody cenou
nejvýše přípustnou, není-li ze stranyposkytovatele uplatněnojejí navýšení dle odst. 2
tohoto článku. Poskytovatelprohlašuje, že tato cenová sazbaje cenou v čase a místě
obvyklou ve smyslu § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky ajejím vystupování v právních vztazích, ve zněnípozdějšíchpředpisů.

IV.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení dohody neupravená dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze
změn.
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2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech o 3 listech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze stran dohody obdrží po 1 výtisku.

3. Strany dohody vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by
uzavření dodatku vylučovali, nevedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv a tvoří
nedílnou součást dohody.

5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Zdůvodnění změny ceny dle čl. V odst. 2 Rámcové dohody

.2020 V Praze dne £ í . 2020

Za nabyvatele:

náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování ředitel státního podniku
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