Příloha č. 1 k čj. 1072-XX/2015-1350

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Integrace národních hlasových a komunikačních služeb do ACCS“
č. 1710400017
Smluvní strany:
Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem:
Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
zastoupena:
ředitelem odboru vyzbrojování vzdušných sil a logistiky Sekce
vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany
Mgr. Janem Kolafou
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO:
60162694
DIČ:
CZ60162694
bankovní spojení:
Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu:
404881/0710
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní osoba ve věcech stavebních:
adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
Vojenský technický ústav, s. p.
zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem:
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený:
Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku
IČO:
24272523
DIČ:
CZ24272523
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu:
107-4407400207/0100
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech ekonomických
vyřizuje ve věcech technických:
adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 19

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
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uzavírají v souladu s ustanovením čl. XVII odst. 12. Smlouvy o dílo „Integrace národních hlasových
a komunikačních služeb do ACCS“ č. 1710400017, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“),
v návaznosti na čl. IV odst. 6. smlouvy, tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“).
Čl. I
Účel dodatku
1.

Účelem dodatku je zvýšení ceny práce stanovené v „Cenovém rozkladu díla“, který je přílohou
č. 3 smlouvy, a to o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vypočtený
za předcházející kalendářní rok platnosti smlouvy dle oficiálně uveřejněných údajů Českého
statistického úřadu zaokrouhlený na jedno desetinné místo, tj. ve výši 2,8 %, a to v souladu
s čl. IV odst. 6. smlouvy.

2.

Na základě organizačních změn provedených v resortu Ministerstva obrany došlo k úpravám
subjektů, které jsou oprávněny zastupovat Českou republiku – Ministerstvo obrany v předmětné
smlouvě. Účelem dodatku je i úprava smlouvy ve vztahu k provedeným organizačním změnám.

3.

Účelem dodatku je realizace změn a doplnění smlouvy, jež vyplývají z jednání na kontrolních
dnech č. 16., 17. a 18. k projektu „Integrace národních hlasových a komunikačních služeb
do ACCS“.
Čl. II
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava identifikačních údajů objednatele v záhlaví smlouvy, čl. II, IV,
V, VII, IX smlouvy, přílohy č. 1 smlouvy „Specifikace díla“, přílohy č. 2 smlouvy „Harmonogram
etap plnění díla“, přílohy č. 3 smlouvy „Cenový rozklad díla“ a přílohy č. 4 smlouvy „Členění
předmětu díla po etapách“.
Čl. III
Změny a doplňky
1.

Identifikační údaje objednatele uvedené v záhlaví smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví
tohoto dodatku.

2.

V celém textu smlouvy včetně příloh se název „odbor vyzbrojování vzdušných sil“ mění
na „odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky“.

3.

V celém textu smlouvy včetně příloh se nahrazuje text (zkratka) „ODVL SDK MO“ textem
„ODVL SSŘO MO“.

4.

Do čl. II odst. 1. písm. l) smlouvy se doplňuje bod j. následovně:
„j. zaškolení a výcvik personálu VÚ 6950 Hlavenec k telefonnímu propojení WOC LITE VCS
ACCS.“

5.

Znění čl. IV odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisům, dohodly na celkové maximální ceně za plnění dle čl. II smlouvy, která činí:
95 701 610,59 Kč bez DPH
(slovy: devadesátpětmilionůsedmsetjednatisícšestsetdeset korun a padesátdevět
haléřů)
včetně 21% DPH činí 115 798 948,81 Kč
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(slovy: stopatnáctmilionůsedmsetdevadesátosmtisícdevětsetčtyřicetosm korun a
osmdesátjedna haléřů)
DPH ve výši 21% činí 20 097 338,22 Kč
(slovy: dvacetmilionůdevadesátsedmtisíctřistatřicetosm korun a dvacetdva haléřů)“
6.

Znění čl. V odst. 3. písm. c) smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:
„c)

7.

Znění čl. V odst. 3. písm. d) smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:
„d)

8.

III. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1. písm. c) bod c. smlouvy; písm. d) bod b.;
písm. h) bod b. smlouvy; písm. l) bod b., e. a j. smlouvy;“
IV. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. c) bod d. smlouvy; písm. h) bod c.
smlouvy;“

Znění čl. VII se ruší a nahrazuje se novým takto:
„Čl. VII
Zkoušky pro získání OPZ a vojskové zkoušky
1. Řádné předání částí předmětu díla je podmíněno provedením zkoušek k ověření funkčnosti
upravovaného díla (dále jen „ZK“) a vojskových zkoušek (dále jen „VZ“) s výsledkem
„vyhovující“ a předložením „Závěrečné zprávy o výsledcích ZK respektive VZ“. U leteckých
pozemních zařízení mohou být ZK nahrazeny zkouškami pro získání OPZ.
2. Na částech předmětu díla tvořených systémem VCS 3020X dle čl. II odst. 1 písm. a) smlouvy,
systémem RCOM/CRC podle čl. II odst. 1 písm. c) smlouvy a systémem ovládání radiostanic
RCOMOVL dle čl. II odst. 1 písm. d) smlouvy, které jsou leteckými pozemními zařízeními, musí
být provedeny zkoušky pro získání OPZ, a to po etapách dle čl. V odst. 3 smlouvy. U ostatních
částí předmětu díla uvedených v čl. II odst. 1 písm. b), e), f), g), h) a j) smlouvy je splnění díla
podmíněno úspěšným provedením ZK.
3. Předání předmětu díla tvořeného celým systémem RCOM/CRC podle čl. II odst. 1 písm. c)
smlouvy je podmíněno úspěšným provedením VZ. Tyto zkoušky budou provedeny jako součást
dílčího plnění tvořícího IV. etapu dle čl. V odst. 3. písm. d) smlouvy na systému RCOM/CRC
složeném z technologií instalovaných na jednotlivých radiových stanovištích a středisku CRC.
4. Smluvní strany se dohodly, že provedení VZ se bude řídit „NVMO č. 100/2015 Věstníku MO,
zavádění vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany“ (dále jen
„NVMO 100/2015“). Po zhotoviteli je požadovaná účast na VZ. Obsah a rozsah provedení
VZ bude stanoven NGŠ AČR v souladu s NVMO 100/2015 jeho nařízením. Zhotovitel
informuje objednavatele o připravenosti k provedení VZ 50 kalendářních dní před jejich
plánovaným začátkem. Doba k provedení VZ musí být stanovena tak, aby do jejího průběhu
byly zahrnuty doby potřebné k zaškolení členů komise ke zkoušení a vyhodnocování.
Gestorem VZ bude SRS MO v součinnosti s VeVzS, SLog MO/ALog a VÚ 6950 Brandýs nad
Labem – St. Boleslav.
5. VZ budou provedeny komisí objednatele složené ze zástupců uživatelů a případně objednatele
v roli nestálého člena komise VZ v termínech uvedených v harmonogramu, který byl schválen
na kontrolních dnech a který je v souladu s „Harmonogramem etap plnění díla“, který je
přílohou č. 2 smlouvy. Odstranění zjištěných vad a neshod provede zhotovitel na vlastní
náklady v souladu s „Plánem technicko organizačních opatření k odstranění neshod“.
6. Předmětem VZ bude zejména ověření funkčnosti systémů RCOM/CRC a ověření funkcionalit
radiového modulu (RCOMOVL), zda uvedené technologie splňují technické parametry,
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požadavky a kritéria, uvedená ve specifikaci, především pak:
a)

ověření vlastností zkoušených technologií z hlediska jejich technického i taktického
použití v předpokládaném začlenění,

b)

prověření nároků na obsluhu a zvládnutelnost zkoušené technologie zaškolenými
obsluhami předpokládané kvalifikační úrovně,

c)

posouzení dokladů a osvědčení potvrzujících ověření shody vlastností nové
technologie s požadavky stanovenými závaznými normami a technickými předpisy
na jeho provozování a bezpečné používání.

7. V případě poškození nainstalovaného vybavení při provádění zkoušek jde škoda takto vzniklá
k tíži zhotovitele. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění na celou dobu VZ, v rozsahu
odpovídajícím možným rizikům, výši případné újmy, povaze zkoušek a předmětu zkoušek
přičemž je nutné, aby pojištění zahrnovalo případnou újmu na zdraví a životě účastníků
zkoušek a škody, které mohou vzniknout na majetku třetích osob.
8. Odborná podpora VZ nových částí díla bude prováděna zhotovitelem ve prospěch komise
objednatele formou přípravy a posouzení podkladů pro tyto zkoušky. Uživatel zajistí
koordinaci činnosti všech zúčastněných složek MO při přípravě a provádění VZ.
9. Dále je zhotovitel povinen současně s poskytnutím technického vybavení k provedení VZ
předat objednateli písemné doklady o výsledcích provedených ZK (včetně závěrů ze zkoušek
provedených zkušebnami/laboratořemi), kterými prokáže, že dodané technické vybavení svým
konstrukčním, výrobním a technologickým provedením splňuje požadavky, technické
parametry a kritéria uvedená ve smlouvě a technické dokumentaci vybavení.
10. Objednatel po ukončení VZ a ošetření technického vybavení převezme dílo v souladu
s ustanovením v čl. IX smlouvy.
11. Zkoušky k ověření funkčnosti upravovaného díla (ZK dle odst. 1 tohoto článku) se budou řídit
nařízením ředitele OVVzSLog SVA MO, ve kterém bude stanoven obsah a rozsah provedení
ZK. Do ZK lze převzít výsledky z podnikových zkoušek, ověření parametrů zkušebních
laboratoří, protokoly z měření a ověření provedené uživatelem v provozu. Zhotovitel
informuje objednavatele o připravenosti k provedení ZK 30 dní před jejich plánovaným
začátkem. Doba k provedení ZK musí být stanovena tak, aby do jejího průběhu byly zahrnuty
doby potřebné k zaškolení členů komise ke zkoušení a vyhodnocování. Gestorem ZK bude
SRS MO v součinnosti s VeVzS AČR, SLog MO/ALog a VÚ 6950 Brandýs nad Labem –
St. Boleslav.“
9.

Znění čl. IX odst. 8 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým takto:
„8.

Při předání částí předmětu díla tvořených systémem VCS 3020X dle čl. II odst. 1 písm. a)
smlouvy, systémem RCOM/CRC podle čl. II odst. 1 písm. c) smlouvy a systémem ovládání
radiostanic RCOMOVL dle čl. II odst. 1 písm. d) smlouvy se zhotovitel zavazuje předat
objednateli platné „Osvědčením typové způsobilosti“ (dále jen „OTZ“) a prokázat
podání žádosti o získání „Osvědčení provozní způsobilosti“ (dále jen „OPZ“).
Při předání dílčích plnění předmětu díla tvořících etapy II. až V., VII. a VIII. zhotovitel
předá objednateli „Prohlášení (ES) o shodě a/nebo o vhodnosti používání“ (dále jen
„DoC“), resp. „Prohlášení (ES) o ověření systému.“

10. Znění čl. IX odst. 9 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým takto:
„9.

Převzetí díla dle čl. II odst. 1 písm. c) smlouvy bude provedeno až po splnění požadavku
na provedení úspěšných zkoušek dle čl. VII odst. 3 smlouvy.“
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11. Stávající příloha č. 1 smlouvy „Specifikace díla“ se ruší a nahrazuje se novou ve znění přílohy č. 1
dodatku „Specifikace díla“.
12. Stávající příloha č. 2 smlouvy „Harmonogram etap plnění díla“ se ruší a nahrazuje se novou
ve znění přílohy č. 2 dodatku „Harmonogram etap plnění díla“.
13. Stávající příloha č. 3 smlouvy „Cenový rozklad díla“ se ruší a nahrazuje se novou ve znění přílohy
č. 3 dodatku „Cenový rozklad díla“.
14. Stávající příloha č. 4 smlouvy „Členění předmětu díla po etapách“ se ruší a nahrazuje se novou
ve znění přílohy č. 4 dodatku „Členění předmětu díla po etapách“.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1.

Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 5 stranách a 4 přílohách o 77 stranách.

2.

Všechna ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem včetně jejích příloh se nemění a zůstávají
v platnosti beze změny.

3.

Smluvní strany svým podpisem 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.

4.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů.

5.

Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:


Příloha č. 1 – Specifikace díla

68 stran



Příloha č. 2 – Harmonogram etap plnění díla

1 strana



Příloha č. 3 – Cenový rozklad díla

1 strana



Příloha č. 4 – Členění předmětu díla po etapách

6 stran

Mgr. Jiří
Protiva

Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Protiva
Datum: 2020.09.10
12:21:12 +02'00'

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Jan Kolafa

Mgr. Jiří Protiva

ředitel OVVzSLog

ředitel státního podniku

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky
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