
DODATEK č. 1
k příkazní smlouvě č. 201070020

Článek 1
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
zastoupená: ředitelem odboru vyzbrojování pozemních sil a KIS

sekce vyzbrojování a akvizic MO Ing. Petrem Záborcem
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: nka, Na Příkopě 28, 100 03 Praha 1
číslo účtu:
Informační systém datových schránek (dále jen „systém ISDS“)
Identifikátor datové s
kontaktní osoba:
adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic MO

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

(dále jen „příkazce“) na straně jedné

a

Vojenský technický ústav s.p., odštěpný závod VTÚL a PVO
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Petrem Novotným, ředitelem odštěpného závodu,

jednajícím ve smyslu ustanovení § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve věci týkající se
odštěpného závodu

IČO: 24272523
DIČ:
bankovní spojení:

vyřizuje ve věcech smluvních:

vyřizuje ve věcech technicko -

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

Identifikátor datové schránky: 7jckvi2
(dále jen „příkazník“) na straně druhé

se v souladu s čl. 16 odst. 16.2 příkazní smlouvy č. 201070020 uzavřené dne 17.2.2020 (dále jen
„smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).
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Článek 2

Účel dodatku

Účelem dodatku je úprava termínu dovozu a doručení zboží vzhledem k tomu, že část zboží podle
LOA bude po vzájemné dohodě do kou stranou v novém
termínu v roce 2020 oproti termínu původně stanoveném v LOA v letech 2021 a 2022.
Tato úprava nemění předmět smlouvy, původní obchodní po i cenu sjednanou ve
smlouvě.

Článek 3
Změny a doplňky

1. Článek 3 smlouvy se doplňuje o nový odstavec 3.6, který zní:

3.6 Dojde-li k úpravě termínů dodání jednotlivých položek na základě dohody mezi
příkazcem a americkou stranou, je příkazce povinen tuto skutečnost včas oznámit
příkazníkovi. V případě, že příkazník tuto změnu předem písemně akceptuje (zejména
emailovou zprávou zástupce příkazníka ve věcech smluvních), zavazuje se příkazník
provádět plnění v souladu s upraveným termínem dodání.

Článek 4
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích o 2 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 poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona 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 2020 V Praze dne 2020

za příkazce
ředitel odboru

Ing. Petr ZÁBOREC
podepsáno elektronicky

za příkazníka
ředitel odštěpného závodu

Ing. Petr NOVOTNÝ
podepsáno elektronicky

Ing. Petr
Novotný
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Datum: 2020.07.01
11:23:43 +02'00'

Elektronický podpis - 7.7.2020

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Záborec
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Ce...
Platnost do : 26.8.2020 10:26:08-000 +02:00


