
Dodatek č. 1
ke Kupní smlouvě č. 1918/40134

Kupující:

Obchodní jméno a sídlo:

Zástupce:
Zápis v OR:
IČO, DIČ:
Bankovní spojení: 

číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání:
ve věcech smluvních

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300, 763 21 Slavičín, Česká republika 

Ing. Ján Roman, ředitel odštěpného závodu VTUVM 
oddíl A, vložka 75859 vedená u Městského soudu v Praze 
242 72 523, CZ24272523

ve věcech organizačníc

(dále jako „kupující" na straně jedné)

Prodávající
Obchodní jméno a sídlo:

Zástupce:
Zápis v OR:

PRAGA-Export s.r.o.
U Císařské cesty 219, Benice, 103 00 Praha 10
Ing. David Brázda, jednatel společnosti
oddíl C, vložka 115181 vedená u Městského soudu v Praze

ICO, DIC:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání:
- ve věcech smluvních, organiz

(dále jako „prodávající" na straně druhé)

Článek I.
Prohlášení smluvních stran

1.1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že mezi sebou dne 11. 11. 2019 uzavřely
Kupní smlouvu č. 1918/40134 - smlouva nabyla účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv, a to 17.12. 2019 (dále jen „Smlouva" nebo „tato Smlouva").
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Článek II.
Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1.1. Znění čl. V odst. 5.5. se mění následovně:

Prodávající je povinen při dodání předmětu koupě dodat doklady nezbytně k převzetí a užívání 
předmětu koupě, zejména:

• kopii „Certificate of Conformity" potvrzené GQAR u výrobce vozidla podle přílohy 
č. 2 této smlouvy, včetně jeho překladu do českého jazyka,

• originál „Osvědčení o jakosti a kompletnosti" potvrzené zástupcem Úřadu pro obrannou 
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad OSK SOJ")
u společnosti provádějící úpravu vozidla podle výkresu podle
přílohy č. 2 této smlouvy, s výjimkou u dodávky těch předmětů koupě, které budou 
dodány před nabytím právní moci rozhodnutí o provádění státního ověřování jakosti - 
v takovém případě prodávající dodá prohlášení o shodě deklarující shodu technických 
parametrů s požadavky této smlouvy potvrzené zástupcem Úřadu OSK SOJ,

• průvodní a provozní dokumentaci v českém znění, v tištěné podobě, v souladu s Přílohou 
č. 1 této smlouvy,

a to v počtu odpovídajícímu množství dodávaných kusů.

Článek 
Závěrečná ustanovení

3.1

3.2

3.3

Ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichž ieden výtisk obdrží 
prodávající a jeden kupující.

V Praž Ve Sla

Strana 2 (celkem 2)


