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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1918/40100 
„Výroba a výměna stabilizátorů a revize 120mm min"

(dále jen „Dodatek č. Z" nebo „tento Dodatek č. 2")

1.1.

Článek I.
Smluvní strany

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM
se sídlem: Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
jehož jménem jedná: Ing. Ján Roman, ředitel odštěpného závodu 
zápis v OR: oddíl A, vložka 75859 vedená u Městského soudu v Praze
IČ, DIČ: 242 72 523, CZ24272523
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Držitel zbrojní licence:
Osoba oprávněná k jed

ve věcech smlu

ve věcech těch

Adresa pro doručování

ID datové schránky:

(dále jako „objednatel“ nebo obecně „smluvnístrana")

1.2. STV GROUP a.s.
se sídlem: 
zastoupený: 
zápis v OR:
IČ, DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Držitel zbrojní licence:

Osoba oprávněná k jed
ve věcech smlu

Žitná 1656/45, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Davidem Hácem, statutárním ředitelem společnosti 
oddíl B, vložka 6590 vedená u Městského soudu v Praze 
261 81 134, CZ26181134

1



ve věcech technických a or

Adresa pro doručování korespond

(dále jako „zhotovitel" nebo obecně „smluvnístrana")

Článek II.
Prohlášení smluvních stran

2.1.Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že mezi sebou dne 27. 9. 2019 uzavřely 
Smlouvu o dílo č. 1918/40100 „Výroba a výměna stabilizátorů a revize 120mm min" (dále jen 
„Smlouva" nebo „tato Smlouva").

Článek III.
Předmět Dodatku č. 2

3.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
3.1.1. Znění článku IV, odst. 4.2 Smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této Smlouvy v následujících lhůtách:

- 2 000 ks 120 mm min EOF M do 10. 12. 2019, a to za podmínky, že nástřel prachu bude 
proveden nejpozději do 23.10.2019

- 5 000 ks 120 mm min EOF M a 7 000 ks 120 mm min EOFd M do 4.12. 2020.

Harmonogram plnění díla jsou oprávněni schvalovat zástupci smluvních stran ve věcech 
technických a organizačních.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

4.1. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
4.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom vyhotovení.


