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I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika — Ministerstvo obrany

DODATEK Č. 3
K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ Č. 145110100

se sídlem:
jejímž jménem jedná:

se sídlem kanceláří:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních
sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ 60162694

vyřizuje ve věcech smluvních:
Ing. Stanislav SRBA,

vyřizuje ve věcech technických:
prap. Dušan ČIŽMA,

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a
2. EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4165
se sídlem: Kodaňská ul. 521, 100 00 Praha 10- Strašnice
jejímž jménem jedná: Ing. Petr KRATOCHV1L, jednatel společnosti
Ič: 64573877
DIČ: CZ699003119
bankovní spojení:
Číslo účtu:
vyřizuje ve věcech smluvních, technických a organizačních:

Ing. Daniel KANA,

adresa pro doručování korespondence:
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
divize DEFENCE
Olomoucká 1841/175
785 01 Šternberk

(dále jen „poskytovatel") na straně druhé,



Ing. Tomá ORÁČE
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v souladu se měním článku XVI. odst. 2 Rámcové smlouvy Č. 145110100 ze dne
15. prosince 2014 (dále jen „Smlouva") uzavírají tento Dodatek Č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek
Č. 3).

Účel dodatku

Účelem Dodatku Č. 3 je změna kontaktních údajů smluvních stran, jak je uvedeno v záhlaví
Dodatku Č. 3, a vypuštění poskytování služeb v jednotlivých letech a v následujících finančních
objemech.

Předmět dodatku

1. Vypustit text článku IV odst. 11. a nahradit jej následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že služby, které jsou specifikovány v čl. III. této smlouvy, budou
poskytovány tak, že celkový finanční objem za poskytování služeb nepřekročí 24 637 500,00
Kč, včetně DPH (slovy: dvacet čtyři miliónů šest set třicet sedm tisíc pět set korun českých), tj.
do výše 19 463 625, 00 Kč bez DPH, sazba DPH 21 % činí 5 173 875,00 Kč.

Ustanovení tohoto článku nezakládá poskytovateli nárok na vymáhání poskytování služby do
výše uvedených finančních objemů."

IV.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem Č. 3 zůstávají v platnosti beze změny.

2. Dodatek Č. 3 je vyhotoven ve dvou výtiscích o 2 listech bez příloh, z nichž každý má platnost
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

3. Dodatek Č. 3 Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

4. Smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku Č. 3 Smlouvy připojují pod něj
své podpisy.

V Praze dne Ž.r. května 2016 Ve štemberku dnrit. května 2016

Ing. etr ICRATOCHVIL
Jednatel společnosti

122 EXCALIBURARMY spol. 5 r.o.

ritswirůnk Kodaňská ul. č.p. 521
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