Dodatek č. 3

K DÍLČÍ SMLOUVĚ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
BRIGÁDNÍCH PROVOZOVEN
č. 1810400163
SMLUVNÍ STRANY
Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem:
Tychonova 1, 160 01 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
IČO:
60162694
DIČ:
CZ60162694
bankovní spojení:
Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1
číslo účtu:
404881/0710
Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“) – Identifikátor datové schránky: hjyaavk
kontaktní osoby:
adresa pro doručová
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
(dále jen „nabyvatel“)
a
Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
se sídlem:
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený:
Mgr. Jiřím PROTIVOU, ředitelem
IČO:
24272523
DIČ:
CZ24272523
bankovní spojení:
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu:
107-4407400207/0100
oprávněna jednat ve
oprávněn jednat ve v
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oprávněna jednat ve věcech ekonomických:
Jolana BEZCHLEBOVÁ, tel.: 910 105 210
e-mail: jolana.bezchlebova@vtul.cz
adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944,
197 06 Praha 9
datová schránka: 7jckvi2
adresa pro doručování reklamací:
Mladoboleslavská 944, PO BOX č. 18, 197 21, Praha 9 – Kbely
Mobil: +420602807288, fax: +420255708463,
e-mail: reklamace@vtusp.cz
datová schránka: 7jckvi2
(dále jen „poskytovatel“)
se v souladu s čl. XVII odst. 3 dílčí smlouvy č. 1810400163 uzavřené mezi nabyvatelem
a poskytovatelem dne 9. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 až 2 (dále jen "smlouva") dohodly na
uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“).
I.
Účel dodatku
Účelem tohoto dodatku je upřesnění předmětu smlouvy vyplývající z řešení projektu technického
zhodnocení brigádních provozoven a které je v souladu s průběžnými závěry zkrácených
vojskových zkoušek dle nařízení náčelníka Generálního štábu AČR č.j. MO 264737/2020-1266,
ve znění 1. a 2. dodatku, dále také v souladu se stanoviskem majetkového manažera k finálnímu
zaúčtování technického zhodnocení brigádních provozoven v resortu MO.
II.
Změna textu smlouvy
1.

MN“
(dále
jen „NTŘ“) Kapitola 2.14 (Číslo prvotního příjemce (ČPP)) ruší se text:
„Prvotním příjemcem (ČPP) je VZ 5512 Štěpánov u Olomouce, ul. Nádražní 13, PSČ
783 13. Osobou pověřenou fyzickým převzetím je náčelníkem VZ 5512 Štěpánov pověřená
osoba přejímacího pracoviště (dále jen „pověřená osoba“).“
a nahrazuje se textem:
„Prvotním příjemcem (ČPP) je VÚ 3255 Praha, ul. Vlastina, PSČ 160 00. Osobou
pověřenou fyzickým převzetím je ředitel VÚ 3255 Praha nebo jím pověřená osoba
přejímacího pracoviště (dále jen „pověřená osoba“).“

2.

NTŘ, jednotlivé Kapitoly 4.2.2, 4.3.1.2, 4.4.2, 4.6.2 (Zástavbové práce) se doplňují následovně
tímto textem:
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„- kontakty ethernetových konektorů na kabelech pro venkovní použití budou chráněny
plastovými kryty, včetně mechanického spojení těchto plastových krytů s příslušným kabelem
pro zamezení ztráty plastových krytů;
- konektory kabelů na cívkách budou upevněny tak, aby nedocházelo při navíjení kabelu na
cívky k jejich samovolnému pohybu, jehož vlivem by mohlo dojít k poškození konektorů;“
3.

NTŘ, jednotlivé Kapitoly 4.2.3, 4.3.1.3, 4.4.3, 4.6.3

- na základě poznatků obsluh z provozu techniky budou v rámci záručních podmínek
dodavatelem/poskytovatelem provedeny konstrukční úpravy na držáku anténního systému
tak, aby se zjednodušilo a urychlilo jeho sestavení a omezila se možnost ztráty spojovacího
materiálu;“
4.

NTŘ, Kapitola 4.2.3 (
se doplňuje následovně

5.

NTŘ, jednotlivé Kapitoly 4.2.4, 4.3.1.4, 4.4.4 a 4.6.4 (Nezbytné úpravy vnitřní kabeláže
a datové schrány) se doplňují následovně tímto textem:

6.

NTŘ, jednotlivé Kapitoly 4.2.7, 4.3.1.8, 4.4.7 a 4.6.7 (Ošetření vyjímané technologie), kde se
ruší níže uvedený text:
„- vyjmutý materiál se seznamem techniky předat vojskovému opravci k následnému
využití;“
a nahrazuje tímto textem:
„- vyjmutý materiál se seznamem techniky předat prvotnímu příjemci k následnému využití,
včetně kabeláže, konektorů a pomocných rámů radiostanic, vyjma materiálu použitého
v rozsahu této modernizace;“

7.

NTŘ, Kapitola 4.2.8. (Úprava průvodní a provozní dokumentace) se doplňuje následovně
tímto textem:
„Průvodní technická dokumentace – vojskové opravy – vzhledem absenci původního
dokumentu a rozsahu technického zhodnocení zaměřeného pouze na obměnu komerčních
technologií KIS bude řešena formou školení dílenských specialistů VZ Lázně Bohdaneč
spojená s předáním zpracované výkresové dokumentace (výrobní dokumentace, Kniha V –
Album schémat, Kniha VI – Katalog konstrukčních dílů)
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Průvodní technická dokumentace
– katalog – Normativ spotřeby náhradních dílů;
– katalog speciálních přípravků;
– pokyny pro záběh;
se vzhledem k absenci původních dokumentů a vzhledem k rozsahu technického zhodnocení
zaměřeného pouze na obměnu komerčních technologií KIS nepožadují.
Provozní dokumentace
– Technický deník výzbroje;
– Technický deník materiálu;
– Technický deník vojenského technického zařízení
se vzhledem k rozsahu a zaměření technického zhodnocení pouze na obměnu komerčních
technologií KIS nevydávají.“
8.

V Dodatku č. 1 Návrhu technického řešení projektu „Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění
VTÚ/VTÚL, se ruší níže
uvedený text:
„bude využito sklopného mechanismu sundávání anténních nosičů.“

9.

Dodatek č. 1 NTŘ, strana 7, Tabulka 1
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Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením
10. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 3, Tabulka 3 (
porovnání pořizovaného materiálu
vs. specifikace) - položky dle seznamu se mění následovně:

11. NTŘ, Kapitola 4.3.1.9. (Úprava průvodní a provozní dokumentace) se doplňuje následovně
tímto textem:
„Průvodní technická dokumentace – vojskové opravy – vzhledem absenci původního
dokumentu a rozsahu technického zhodnocení zaměřeného pouze na obměnu komerčních
technologií KIS bude řešena formou školení dílenských specialistů VZ Lázně Bohdaneč
spojená s předáním zpracované výkresové dokumentace (výrobní dokumentace, Kniha V –
Album schémat, Kniha VI – Katalog konstrukčních dílů)
Průvodní technická dokumentace
– katalog – Normativ spotřeby náhradních dílů;
– katalog speciálních přípravků;
– pokyny pro záběh;
se vzhledem absenci původních dokumentů a vzhledem k rozsahu technického zhodnocení
zaměřeného pouze na obměnu komerčních technologií KIS nepožadují.
Provozní dokumentace
– Technický deník výzbroje;
– Technický deník materiálu;
– Technický deník vojenského technického zařízení
se vzhledem k rozsahu a zaměření technického zhodnocení pouze na obměnu komerčních
technologií KIS nevydávají.“
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12. NTŘ, Kapitola 4.3.2.3. (Modernizace
a nahrazuje se tímto textem:

se mění

13. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 13, článek 3b, kde text ve znění:

14. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 14, článek 3c, kde text ve znění:

15. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 15, článek 4, kde text ve znění:

16. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 16, článek 7, kde text ve znění:

17. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 16, článek 8 (Stožáry), text ve znění:
„bude využito sklopného mechanismu sundávání anténních nosičů.“ se ruší.
18. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 16, článek 10 (Ostatní komponenty), se doplňuje následovně o:

19. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 17, Tabulka 5
– PV) - položky dle seznamu se mění n
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Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením
20. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 18, Tabulka 6 (Pořizovaný materiálu
DV) - položky dle seznamu se mění následovně:
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Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením
21. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 19, Tabulka 7 (Pořizovaný materiálu

Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením
22. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 21, Tabulka 11
vs. specifikace) se mění následovně:
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porovnání pořizovaného materiálu
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23. NTŘ, Kapitola 4.4.8. (Úprava průvodní a provozní dokumentace) se doplňuje následovně
tímto textem:
„Průvodní technická dokumentace – vojskové opravy – vzhledem absenci původního dokumentu
a rozsahu technického zhodnocení zaměřeného pouze na obměnu komerčních technologií KIS
bude řešena formou školení dílenských specialistů VZ Lázně Bohdaneč spojená s předáním
zpracované výkresové dokumentace (výrobní dokumentace, Kniha V – Album schémat, Kniha VI
– Katalog konstrukčních dílů)
Průvodní technická dokumentace
– katalog – Normativ spotřeby náhradních dílů;
– katalog speciálních přípravků;
– pokyny pro záběh;
se vzhledem absenci původních dokumentů a vzhledem k rozsahu technického zhodnocení
zaměřeného pouze na obměnu komerčních technologií KIS nepožadují.
Provozní dokumentace
– Technický deník výzbroje;
– Technický deník materiálu;
– Technický deník vojenského technického zařízení
se vzhledem k rozsahu a zaměření technického zhodnocení pouze na obměnu komerčních
technologií KIS nevydávají.“
24. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 26, článek 3a, kde se ruší níže uvedený text:
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a dále se v článku 3a ruší text:

25. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 26, článek 3b, kde se ruší text:

26. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 28, článek 7, ruší se text:

27. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 29, článek 9, ruší se text:

28. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 30, Tabulka 15 (Pořizovaný materiálu TZ provozovn
- položky dle seznamu se mění následovně:
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Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením
29. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 32, Tabulka 17

porovnání pořizovaného

30. NTŘ, Kapitola 4.5.7. (Aktualizace průvodní a provozní dokumentace) ruší se text:
„V rámci obměny odolného polního datového přepínače bude provedena aktualizace
průvodní a provozní dokumentace následovně:“
a nahrazuje se textem:
„V rámci technického zhodnocení bude provedena aktualizace průvodní a provozní
dokumentace následovně:“.
31. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 35, článek 3, ruší se text:

32.

na 38, Tabulka 19 (Pořizovaný materiál TZ
položky dle seznamu se mění následovně:
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33. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 40, Tabulka 21

– porovnání pořizovaného

34. NTŘ, Kapitola 4.6.8. (Aktualizace průvodní a provozní dokumentace) ruší se text:

35. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 43, článek 1, ruší se text:

36. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 44, článek 5, ruší se text:
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37. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 45, Tabulka 23 (Pořizovaný materiálu

38. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 47, Tabulka 25 (
materiálu vs. specifikace) - položky dle se
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– porovnání pořizovaného
vně:

Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením
39. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 48, Tabulka 26 (Materiál vyjmutý po
- položky dle seznamu se doplňují následovně:

III.
Závěrečná ujednání
1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze
změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 16 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 je nedílnou součástí dílčí smlouvy č. 1810400163.
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Za nabyvatele

Za poskytovatele:

Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil
a KIS SVA MO

Mgr. Jiří PROTIVA
ředitel státního podniku

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky
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Mgr. Jiří
Protiva

Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Protiva
Datum: 2020.12.02
14:47:47 +01'00'
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