Dodatek č. 1
ke kupní smlouvě č. 185110179
I.
Smluvní strany:
Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem:
Tychonova 221, 160 00 Praha 6
zastoupená:
Ing. Petrem ZÁBORCEM, ředitelem odboru vyzbrojování pozemních
sil a KIS Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 – Dejvice
IČO:
60162694
DIČ:
CZ60162694
bankovní spojení:
Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu:
404881/0710
kontaktní osoby:
Bc. Věra Musilová tel.:
e-mail:
Ing. František Kozubaľ tel.:
e-mail:
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 „kupující“)
a
Vojenský technický ústav, s. p.
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem:
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupená:
Mgr. Jiřím PROTIVOU
ředitelem státního podniku
IČO:
24275523
DIČ:
CZ24272523
bankovní spojení:
Komerční banka a.s., Praha
číslo účtu:
1567290277/0100
kontaktní osoby:
tel.
e-mail:
tel.
e-mail:
adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p.
Odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín
(dále jen „prodávající“)
se v souladu s čl. XIII odst. 3 kupní smlouvy č. 185110179 uzavřené mezi kupujícím
a prodávajícím dne 1. 11. 2018 (dále jen „smlouva") dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1
(dále jen „dodatek“).

II.
Účel dodatku
Účelem dodatku je zpřesnění znění přílohy č. 1 smlouvy a účelu smlouvy, a to s ohledem na
skutečnost, že prodávající dodává kupujícímu nad rámec původní smlouvy komponenty zboží,
jejichž popis nebyl uveden v původním znění přílohy č. 1 smlouvy. Dodatek se uzavírá za
dodržení ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů.
III.
Změna textu smlouvy
1.

Identifikační údaje kupujícího uvedené v úvodních ustanoveních smlouvy a v čl. VI odst.
7 smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v čl. I. tohoto dodatku.

2.

Text uvedený v čl. I smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:
„Účelem této smlouvy je nákupem varovného systému krátkého dosahu- doplňkového
senzoru ISR, navýšit schopnosti zabezpečení ostrahy objektů jednotek průzkumu a EB
AČR………...“

3.

Text uvedený v čl. VIII odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:
„Prodávající dodá zboží k provedení ZVZ v souladu s Nařízením NGŠ AČR, které bude
schváleno nejpozději 30 dnů před zahájením ZVZ. Návrh termínu dodání do ZVZ
prodávající písemně odsouhlasí s velitelem VÚ 3068 Opava, Jaselská 2, 746 01 Opava
(tel.:
fax:

4.

Příloha č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto dodatku.
IV.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze
změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 (třech) stranách a 1 (jedné) příloze
o 11 stranách.
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 oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 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 včetně příloh je nedílnou součástí smlouvy.
6. Přílohy:
Příloha č. 1 – specifikace zboží
V Praze dne:
Za kupujícího:

V Praze dne:
Za prodávajícího:
podepsal
Mgr. Jiří Digitálně
Mgr. Jiří Protiva
Datum: 2020.10.16
Protiva 11:52:14 +02'00'

Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel odboru
podepsáno elektronicky

Mgr. Jiří PROTIVA
ředitel státního podniku
podepsáno elektronicky
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