
DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 201110786

(č. zhotovitele 2019/1/0016)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem:
Jejímž jménem jedná:

Se sídlem:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
ředitel Agentury logistiky
brigádní generál Ing. Stanislav Hudeček
Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará

ICO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIF:

60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka Praha. Na Příkopě 28
404881/0710
CZ96 0710 0000 0000 0040 4881
CNBACZPP

Boleslav

, Praha 1

Kontaktní osoba ve včcech smluvních:
Ing. Jitka Šedivá

Telefonické a další spojení:

Adresa pro doručování koresponde
Agentura logistiky
Boleslavská 929
250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Datová schránka: hjyaavk
Kontaktní osoba pro věcích odborných:

mjr. Ing. Jan Bulák, CZMTechSl,

kpt. Mgr. Antonín Doležel
Kontaktní osoba a míst pro dodání díla:

Sekci logistiky MO, adresa Vítězné nám. 1500, 160 00 Praha
6 - Dejvice
pplk. Ing. Jiří Kudláček,

(dále jen „objednatel")

a

2. Vojenský technický ústav, s. p.
Zapsaný:

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Prostřednictvím:
Se sídlem:
Zastoupen:

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
v oddílu A, vložka 75859
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
242 72 523
CZ24272523
Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTUPV
Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov
Ing. Jánem Dzurendou, ředitelem odštěpného závodu VTÚPV
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Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve věcech technick

Osoba oprávněná ve věcech ekonomických: Ing. Kamil Stanislav Ružák. MBA,

Adresa pro doručování:
Odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691
682 01 Vyškov

(dále jen „zhotovitel44)

Společně též „smluvní strany14

se v souladu s čl. XI. odst. 11.2. smlouvy č. 201110786 (č. zhotovitele 2019/1/0016) (dále jen
„smlouva11), dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek11).

I.

Preambule

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy tímto dodatkem, s ohledem na nové
skutečnosti, které nebylo možné předvídat, a to k řádnému zajištění účelu smlouvy.

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je úprava článků II., III. a IV. smlouvy.

III.

Změny a doplňky

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) čl. II. odst. 2.1. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou a na
svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající v analytické a expertní činnosti
v oblasti posouzení užitných a technických vlastností 354 ks pneumatik 15,00-21 MP 913 pro vozidla
typu T-815 vrácených AČR MV ČR a provedení dynamických zkoušek na 9 ks pneumatik vybraných
na základě zhodnocení stavu pneumatik v místě jejich uložení a současně objednatelem stanovení
vojenských útvarů, od kterých budou pneumatiky vyčleněny. Dále pak vypracovávání Technické
zprávy z dynamických zkoušek a protokolů o provedených zkouškách (dále jen „požadované
výstupy11) na základě zjištění reálného technického stavu pneumatik, jejich stáří, užitných vlastností
pomocí destrukční zkoušky a homologačního testu životnost (dále jen „dílo11).

2) čl. III. odst. 3.2. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.2. Ceny uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené
s provedením díla (tj. i náklady na provedení likvidace 9 ks pneumatik, náklady spojené
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s organizováním kontrolních dnů, na aktualizaci datových souborů, na přepracování či doplnění
výstupů, atd.) a jeho předáním objednateli a jsou cenami nejvýše přípustnými a neměnnými po celou
dobu účinnosti smlouvy s výjimkou případu, kdy dojde k úpravě výše zákonné sazby DPH. Účinností
takové úpravy se výše cen včetně DPH upravuje dle příslušné sazby DPH.

3) čl. III. odst. 3.3. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.3. Smluvní strany se dohodly, že celkový finanční objem plnění předmětu smlouvy podle čl. II.
této smlouvy nesmí překročit částku 484 000,- Kč včetně DPH.

4) čl. IV. odst. 4.1. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

4.1. Smluvní strany se dohodly, že statická ověření parametrů pneumatik proběhnou
dle jednoúčelového metodického postupu navrženého zhotovitelem a schváleného objednatelem
v místě uložení pneumatik (551261 Ústí nad Orlicí, Karpatská 39, PSČ 562 04 Ústí nad Orlicí -
Kerhartice). Ověření spočívá v:

a) identifikaci pneumatik a sběr všech dostupných údajů (atributů) na nich uvedených;
b) ověření technického stavu a jejich stáří;
c) ověření způsobu a podmínek dosavadního způsobu uložení pneumatik;
d) ověření veškeré dostupné dokumentace k pneumatikám a zhotovení fotodokumentace;
e) výběr pneumatik pro další etapu ověřování testováním:
- 8 ks pro testování na vozidle AČR T815 8x8 VT (dále jen „vozidlo");

1 ks pro homologační test životnosti.

5) čl. IV odst. 4.2. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

4.2. Smluvní strany se dohodly, že k dynamickému ověření parametrů dle čl. IV. této smlouvy
budou vybrány ty pneumatiky, které nebyly nasazeny do provozu (byly pouze uskladněny) a svým
vnějším vzhledem nevykazují výrazné poškození dezénu, boku pneumatik a jejich patek. Jedná se o
vzorky pneumatik, které by reprezentovaly možnou sérii pneumatik k nasazení do provozu.

6) čl. IV. odst. 4.4. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

4.4. Dynamické zkoušky proběhnou u Zkušebny vozidel VTÚPV Vyškov. Zkoušky obsahují:

a) jízdní zkoušky na Zkušebním terénním okruhu na vozidle ve zkušebním provozu dle
jednoúčelového Metodického postupu;

b) speciální jízdní zkoušky s trvale podhuštěnými pneumatikami na vozidle za extrémních
podmínek až do destrukce dle jednoúčelového Metodického postupu.

Vozidlo bude předáno a vráceno zpět v místě: Víta Nejedlého 691, Vyškov, na základě Protokolu
o předání a převzetí vozidla („protokol"). Předání proběhne na výzvu ze strany zástupce pro věci
technické zhotovitele, a to ednatele pro výzvu je
kpt. Ing. Pavel Wasserbauer, hotovitel je povinen po
dobu, kdy bude mít vozidlo v na vědomí, že odpovídá
za škody, které na vozidle při provádění díla vzniknou. Zhotovitel hradí veškeré náklady na provoz,
které v souvislosti s využitím vozidla k provedení díla vzniknou (např. PHM, pojištění aj.). Zhotovitel
je povinen nejpozději do předání díla dle čl. IV odst. 4.9, na základě protokolu, vrátit vozidlo zpět
objednateli.
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7) čl. IV. odst. 4.5. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

4.5. Smluvní strany se dohodly, že homologační test životnosti 1 ks pneumatiky bude proveden
dle homologační metodiky Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. Zlín.

8) čl. IV. odst. 4.6. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

4.6. Zhotovitel zabezpečí po dynamických zkouškách ekologickou likvidaci 9 ks pneumatik.

9) čl. IV. odst. 4.7. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

4.7. Zhotovitel vypracuje z dynamických zkoušek, statických zkoušek a homologačního testu
životnosti požadované výstupy, a to na základě zjištění reálného technického stavu pneumatik,
odhadu jejich stáří a užitných vlastností. Uvedený proces bude výchozím vstupem dalšího využití
a nakládání s předmětným majetkem.

10) čl. IV. odst. 4.9. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

4.9. Dílo bude předáno najednou, nejpozději do 40 kalendářních dnů od protokolárního předání 9
ks pneumatik zhotoviteli. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol o předání díla (dále jen
„protokol").

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v účinnosti beze změny.

IV.

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zák. 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.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku
č. 1 vylučovaly a na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují své podpisy.

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi Ve Vyškově

dne: 3 0 -10- 2020 dne: 29.10
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