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DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 201110518

„Modernizace nástaveb BIOROVER“

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
Zastoupena: Mgr. Janem Kolafou, ředitelem Odboru vyzbrojování vzdušných sil a logistiky,

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba: Ing. Jiřina Harisová
Telefonické a další spojení:

telefon: +
e-mail:

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Jiří Stránský, tel.

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Datová schránka: hjyaavk
Datová schránka pro fakturaci: ukbwcxd
(dále jen „objednatel“)

a

Vojenský technický ústav, s.p.
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

Se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 00 Praha Kbely
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 86-4183790217/0100
Zastoupena: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Höfer
Telefonické a další spojení:

telefon:
Fax:
e-mail:
datová schránka: 7jckvi2



 dodatek č. 1 ke SOD č. 201110518, strana 2 (celkem 4) 

Adresa pro doručování korespondence:  
 Vojenský technický ústav, s.p. 
 Odštěpný závod VTÚPV 
 Víta Nejedlého 691 
 682 01 Vyškov 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
se v souladu s čl. XV. odst. 2 smlouvy o dílo na modernizaci nástaveb BIOROVER č. 201110518 (dále 
jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“). 
 

II. 
Účel dodatku 

Účelem dodatku je nahrazení modelů zboží uvedených ve smlouvě modely novými, plně nahrazujícími 
původní modely zboží z důvodu ukončení produkce uvedené modelové řady. Parametry nových 
modelů jsou stejné nebo vyšší a jsou v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které 
předcházelo uzavření smlouvy. Finanční parametry se nemění. 

Na základě požadavku objednatele se za účelem zkrácení doby odevzdání díla mění místo 
provedení zkrácených vojskových zkoušek. 

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

III. 
Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. VII. odst. 7.2. smlouvy a úprava přílohy č. 1 a přílohy 
č. 2 smlouvy. 

 

IV. 
Změny a doplňky 

1. V čl. VII. odst. 7.2. smlouvy se ruší text „Vojenské zařízení 684808 Praha, U vojenské nemocnice 
1200, 169 02 Praha 6 – Střešovice“ a nahrazuje se textem „Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný 
závod VTÚPV, Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov“. 

2. V příloze č. 1 „Specifikace modernizace vozidel BIOROVER“ smlouvy se do čl. 1. BIOROVER B2 
odst. 1.1.2. bod 1. za text „Nightsky RX 15“ doplňuje text „nebo Nightsky Ti15“. 

3. V příloze č. 1 „Specifikace modernizace vozidel BIOROVER“ smlouvy čl. 1. BIOROVER B2 
odst. 1.1.2. bod 2 se ruší text  

„Obměna 2 ks přenosné pracovní stanice za stanici Lenovo ThinkPad P72 s hlavními parametry: 

 Notebook - Intel Core i7 8750H Coffee Lake, 15.6" IPS matný 1920 × 1080, RAM 16GB DDR4, 
dedikovaná grafická karta 4GB, SSD 512GB + HDD 1000GB 5400 ot/min, numerická 
klávesnice, podsvícená klávesnice, webkamera, USB 3.2 Gen 1, USB-C, čtečka otisků prstů, WiFi 
802.11ac, 6článková baterie 90 Wh, Windows 10 Pro“ 

a nahrazuje se textem 

„Obměna 2 ks přenosné pracovní stanice za stanici Lenovo ThinkPad P53 s hlavními parametry: 
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 Notebook - Intel Core i7 9750H, 15.6" IPS matný 1920x1080, RAM 16GB DDR4, 
dedikovaná grafická karta 4GB, SSD 512GB + HDD 1000GB 5400ot/min, numerická 
klávesnice, podsvícená klávesnice, webkamera, 3x USB 3.2 Gen1 (možnost rozšíření 
pomocí HUB USB-C), USB-C, čtečka otisků prstů, WiFi 802.11ax, 6 článková baterie 
90 Wh, Windows 10 Pro“ 

4. V příloze č. 1 „Specifikace modernizace vozidel BIOROVER“ smlouvy čl. 2. BIOROVER 110 
odst. 2.1.1. bod 1 se ruší text  

„Obměna 1 ks přenosné pracovní stanice za stanici Lenovo ThinkPad P72 s hlavními parametry: 

 Notebook - Intel Core i7 8750H Coffee Lake, 17.3" IPS antireflexní 3840 × 2160, RAM 16GB 
DDR4, NVIDIA Quadro P2000 4GB, SSD 512GB + HDD 1000GB 7200 ot/min, numerická 
klávesnice, podsvícená klávesnice, USB 3.2 Gen 1, USB-C, čtečka otisků prstů, WiFi 802.11ac, 
6článková baterie 99 Wh, Windows 10 Pro“ 

a nahrazuje se textem 

„Obměna 1 ks přenosné pracovní stanice za stanici Lenovo ThinkPad P73 s hlavními parametry: 

 Notebook - Intel Core i7 9750H, 17.3" IPS antireflexní 3840x2160, RAM 16GB DDR4, Nvidia 
Quadro T2000 4GB, SSD 512GB + HDD 1000GB 7200ot/min, numerická klávesnice, 
podsvícená klávesnice, 3 x USB 3.2 Gen1, USB-C, čtečka otisků prstů, WiFi 802.11ax, 6 
článková baterie 99 Wh, Windows 10 Pro“ 

5. V příloze č. 1 „Specifikace modernizace vozidel BIOROVER“ smlouvy čl. 2. BIOROVER 110 
odst. 2.2.2. bod 1 se ruší text „ručním plastovým ramenním“ a nahrazuje se textem „nerezovým 
přenosným“. 

6. V příloze č. 1 „Specifikace modernizace vozidel BIOROVER“ smlouvy čl. 2. BIOROVER 110 
odst. 2.2.2. bod 2 se ruší text „Mitsubishi MGE 2901 AVR“ a nahrazuje se textem „HERON 
8896416“. 

7. V příloze č. 1 „Specifikace modernizace vozidel BIOROVER“ smlouvy čl. 2. BIOROVER 110 
odst. 2.2.2. bod 3 se ruší text „EDK-04“ a nahrazuje se textem „DC 100“ 

8. V příloze č. 2 „Technické řešení modernizace přívěsu“ smlouvy se:  

 ruší text „P72“; 

 ruší text „pod pracovní deskou uložena bedna s přístroji pro sekvenci NGS a analýzu DNA+PC“; 

 ruší text „na podlaze vozidla – nafukovací stan s příslušenstvím + technologie stanu“ a nahrazuje 
se textem „na podlaze vozidla uložena bedna s přístroji pro sekvenci NGS a analýzu DNA“ 

 ruší text „ručním ramenním“; 

 ruší text „Mitsubishi MGE 2901 AVR“ a nahrazuje se textem „HERON 8896416“; 

 ruší text „EDK-04“ a nahrazuje se textem „DC 100“. 

 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek je vyhotoven elektronicky o 4 stranách. 

2. Ustanovení smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti beze změny. 
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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. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy. 

 
Mgr. Jiří Protiva 

Ředitel 
Vojenského technického ústavu, s.p. 

 

 Mgr. Jan Kolafa 
Ředitel odboru vyzbrojování vzdušných sil 

a logistiky sekce vyzbrojování a akvizic MO 
 

Zhotovitel  Objednatel 

 podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 

Mgr. Jiří 
Protiva

Digitálně 
podepsal Mgr. 
Jiří Protiva 
Datum: 
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