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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 9-10/201060334

Smluvní strany:

1. TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.

se sídlem: Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 - Vršovice
zastoupen: Ing. Tomášem Mohaplem, generálním ředitelem společnosti
IČ: 241 52 269
DIČ: CZ699003219
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17463 

dále jen .objednatel 

a

2. Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚVM

se sídlem: Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
Zastoupen: Ing. Jánem Romanem, ředitelem odštěpného závodu
IČ: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859 

dále jen „zhotovitel"

I. Úvod

Smluvní strany konstatují a činí nesporným, že dne 27. 11. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo č. 9-10/201060334 
(dále jen „Smlouva11).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je doplnění Smlouvy na základě výstupů z defektace

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění Smlouvy:

a. do čl. II Smlouvy se doplňuje bod 3. v následujícím znění:
„3. Opravu vad návaznosti na oboustranné schválený defektační
protokol."

(dále jako „poptávka č. 10 - oprava")

b. do čl. IV bod 2. Smlouvy se doplňuje bod 3. následovně

3. Poptávka č. 10 - oprava

Oprava

Druh nákladů Stručný popis/obsah Jednotková 
cena (Kč)

Počet
jednotek

Cena za 
náklad (Kč)

Sídlo společnosti .
TATRA DEFENCE VEHICLE os.
Kodaňská ul. 521/57 [ 10100 Praha 10
Česká republika
IČ: 24152269

člen* 
member of

Kontakt:
Areál Tatry 1450/1 j 742 21 Kopnwiw 
tel.. +420556 492370 
e-mail: info@tatradva 
www totrodva
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Vlastní výkony 
Zhotovitele Oprava 3.000,00

Celkem bez DPH: 3.000,00

Částka DPH (sazba 21 %): 630,00

Celkem včetně DPH: 3 630,00

c. čl. V Smlouvy se ruší a jeho znění se nahrazuje následovně:

„V. Místo a termín plněni servisních činností

Servis provede: Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM, Dlouhá 300, 763 21
Slavičín

Místo provedení servisu: Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM, Dlouhá 300, 763 21
Slavičín

Místo předánl/převzetl techniky: Provozovna zhotovitele 

Smluvní pokutv:

Provedeni SOJ:

Dokumentace: 

Ukončení servisu:

Ostatni:

d. do čl. VII odst. 1 Smlouvy se na konec odstavce doplňuje následující věta:
„Na poptávku č. 10- opravu poskytuje zhotovitel záruku v délce trváni ■iněslců na provedené 
služby, od data předáni techniky objednateli. “

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v Registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních výtiscích o 3 stranách, přičemž každá ze smluvních 

stran obdrží jeden výtisk.

Za každý započatý den zpožděni ochtávazného termínu plněni ve výši 
a to v souhrnu maximálně do výše ^Hnab/d/cové ceny bez DPH.

plnění dle čl. II odst. 1 a 2. - nepožadováno 
plněni dle čl. II odst. 3 - nepožadováno

Poptávka č. 9 nejpozději do 4 měsíců od předáni Is^mtzhotoviteli.
Poptávka č. 10 nejpozději do 3 týdnů od předánl^^^B zhotoviteli. 
Poptávka č. 10- oprava do 2 měsíců od podpisu tohoto dodatku.

Cena vychází z popsaných závad uvedených v poptávce a je stanovena jako 
maximální rozsah na popsané závady. Zhotovitel vyčíslí skutečné náklady 
na základě provedených prací a dodaného materiálu. V případě zjištěni 
dalších závad, které nebyly v nabídce zhotovitele naceněny, bude zhotovitel 
informovat zástupce objednatele pro další postup.
Smluvní strany se dohodly, že v případě vyšší mocí způsobené pandemil 
COVID-19 může zhotovitel požádat o prodloužení termínu, případně nad 
rámec zákona č. 89/2012 Sb. odstoupit od smlouvy - v takovémto případě 
nemá objednatel nárok na zaplaceni smluvní pokuty, či náhrady škody a 
takovýchto nároků se vzdává.
Zhotovitel má právo fakturace po dokončení jednotlivých poptávek."

Sídlo společnosti,
TATRA DEFENCE VEHICLE o s.
Kodaňsko ul. 521/57 | 101 00 Proho 10
Česká republiko
IČ: 24152269

Kontakt:
AieálTotry 1450/1 | 742 21 Kopřivnice 
tel. +420556 492370 
8'incil: info@tolrodva 
wwwtatrodv.cz
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Sídlo společnosti
TATRA DEFENCE VEHICLE o s
Kodaňsko ul 521/57 | 101 00 Proho 10
Česká republika
if 24152269

Kontakt
Areál Tatry 1450/1 | 742 21 Kopřivnice 
tel +420556 492 370 
e-mail: info@ta!rodva 
www. totradva
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