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Dodatek č. 1 k Rátnbtwtfsmlouvě č. 145110100j

DODATEK č. 1 A500X00M2VOB

K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ č. 145110100

L
SMLUVNÍ STRANY 

Ministerstvo obrany A400P01J7CPF

se sídlem: Tychonova l, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: lng. Josef ROSA, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil Sekce

vyzbroj ování a akvizic MO
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
vyřizuje ve věcech smluvních:

lng. Stanislav SRBA,|

Nařizuje ve věcech technických
lng. Jiří ŠTURMA,

60162694 
CZ 60162694

1C:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
adresa pro doručování korespondence:

_ * Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil 
nám. Svobody 471/4 
16001 Praha 6

(dále jen „objednatel") na straně jedné

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: Lng. Petr KRATOCHVÍL, jednatel společnosti
IC: 64573877
DIČ: CZ699003119
bankovní spojení: 
číslo účtu:
vyřizuje ve věcech smluvních, technických a organizačních:

lne. Daniel KÁNA.

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

(dále jen „poskytovatel") na straně druhé

v souladu se zněním článku XVI. odst. 2 Rámcové smlouvy č. 145110100 ze dne 15. prosince 2014
(dále jen „Smlouva") uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1).

Sckco vyzbrojovaňi a akv zíc ivuJ J J
O ‘bor vyzbrojování pozemních sil ij

/nik: Jl^r. Im^libor N0VÝ' Ph-a

c jturn:
podpis:
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II.
Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je změna kontaktních údajů smluvních stran, jak je uvedeno v záhlaví 
Dodatku č. 1, doplnění údajů za oblast státního ověřování jakosti dle požadavku Úřadu pro 
obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, čj. 312-75-8/2014/DP-1419/III/AN 
ze dne 22. prosince 2014 a změna adresy objednatele na faktuře.

III.
Předmět dodatku

1. ČI. VII odst. 9. věta druhá smlouvy bude nahrazena větou:

„Provádění zkušebních jízd v průběhu provádění poskytovaných služeb a při předávání techniky 
uživateli po ukončení jednotlivých poskytovaných služeb se řídí ustanoveními ČOS 051663, 
1. vydání.“

2. ČI. IX odst. 7 text „ ... v zastoupeni Národní úřad pro vyzbrojování odbor pozemních sil ...“ 
bude nahrazen textem: „ ... v zastoupení Sekce vyzbrojování a akvizic MO odbor vyzbrojování 
pozemních sil...“.

IV.
Závěrečná ujednání

1. Ustanoveni Smlouvy neupravená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

2. Dodatek č. 1 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. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

4. Smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy připojují pod něj 
své podpisy.

V Praze dne /£>. ledna 2015

Ředitel odboru 
Ing. Josef ROSA Í

idnatel společnosti 
Petr KRATOCHVÍL

EXCALIBUR ARMY spoí. s r o 
dMMOEFENCé 

■wWumwui—v Kodaňská ul. C.p. 521 
Praha 10, 101 00 

1 '■ sdnl oddálení 
aflburarmy.cz

Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
Odbor vyzbrojování pozemních sil

právník: JV£r;to(ň5iib0r N0VÝ' Ph‘D'

datum:

podpis


