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DODATEK č. 1 
k rámcové smlouvě o dílo č. 165410163

I.
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Se sídlem: Tychonova 1,160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Českýiárodní banka, pobočka Praha. Na Příkopě 28. Praha 1
Číslo účtu: ^ÉÉPtÉÍÉPÍl

Zaměstnanec pověřený jednáním:
ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory 
sekce vyzbrojování a akvizic MO 
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ 

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 

Kontaktní osoba: Ing. Pavel HRADECKÝ
Telefonické a faxové spojení:

telefon: +420 973 215 085 
E-mail: páve 1 .hradecký a armv.cz 
fax: +420 973 214 685

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:
mjr. Ing. Jan STEHLÍK, kpt. Bc. Jan SALABA 

Telefonické, E-mailové a faxové spojení:
telefon: + 420 973 230 531.973 230 537 
E-mail: i .oprav v a seznam .cz 
fax: + 420 973 230 530

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6 
datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel")

a

Vojenský technický ústav, s.p.
Zapsaný: v obchodním rejstříku v oddílu A, vložce 75859, vedené u Městského 

soudu v Praze
Mladoboleslavská 944, Praha 9 - Kbely. PSČ 197 06 
24272523 
CZ24272523 
Komerční banka. a.s

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel VTÚ. s.p
Kontaktní osoba: Ing. Josef ZIKMUND
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Telefonické, E-mailové a faxové spojení:
telefon: +420 910 105 590 
E-mail: josef.zikmund@vtusp.cz 
fax: +420 910 105 499

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: íng. Rostislav HOFER 
Telefonické, E-mailové a faxové spojení:

telefon: + 420 910 105 560 
E-mail: rostislav.hofer@vtusp.cz 
fax: +420 910 105 499

Adresa pro doruěování korespondence:
Vojenský technický ústav s,p„ odštěpný závod VTUPV 
Víta Nejedlého 691 
682 01 Vyškov

(dále jen „zhotovitel”),

uzavírají

z důvodu změn organizačního uspořádání a přiřazení vojenských automobilů T-815 8x8 
s hákovým nakladačem Multilift MK IV (dále jen „vozidlo") a z důvodu upřesnění příloh 
faktury tento dodatek č. 1 v souladu s odst. 2 článku XV. „Závěrečná ujednáni" rámcové 
smlouvy o dílo č. 165410163 (dále jen „smlouva").

II.

Změny a doplňky smlouvy

1. V čl. Vlil, se ruší znění odst. 3 a nahrazuje se následovně:

„3. K faktuře za BO musí být připojeny:
- kopie Protokolu o předám a převzetí díla v českém jazyce s uvedením jmen 

odpovědných osob provozovatele a zhotovitele, jejich podpisů, dat předání, razítkem 
zhotovitele a číslem občanského (osobního) průkazu zástupce provozovatele,

- výkazy prací,
- výkazy prací uvedených v příloze č. 9 smlouvy pokud byly prováděny,
- seznam použitých ND a ostatního materiálu s kopiemi daňových dokladů nebo 

materiálovými výdejkami.
- seznam použitých ND uvedených v příloze č, 9 smlouvy s uvedením ceny pokud byly 

použity — bez daňových dokladů,
- Doklad o provedení opravy (pouze pro BO prováděné u útvaru),
- soupis prací subdodavatelů včetně pořizovacích cen použitých ND s přiloženými 

fakturami,
- doklady nebo prohlášení zhotovitele prokazující skutečnost uvedenou v čl. VII. odst. 

8. této smlouvy.
V případě provedení vyžádaného SOJ musí být k faktuře připojen kopie „Osvědčení
o jakosti a kompletnosti".

Pokud bylo provedeno kontrolní zjištěni a další úkony nebyly provedeny, musí být dále
k faktuře připojeny:
- kopie rozhodnutí objednatele další úkony neprovádět,
- kopii souhlasu ZOVT s provedením kontrolního zjištění.

Pokud bvlv prováděny další úkony, musí být dále k faktuře připojeny:
- kopie příslušného Zápisu o DÚ.
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- výkazy prací,
- výkazy prací uvedených v příloze č. 9 smlouvy s uvedením ceny pokud byly

prováděny,
- seznam použitých ND a ostatního materiálu s kopiemi daňových dokladů nebo 

materiálovými výdejkami.
- seznam použitých ND uvedených v příloze č. 9 smlouvy s uvedením ceny pokud byly 

použity - bez daňových dokladů,
- soupis prací subdodavatelů včetně pořizovacích cen použitých ND s přiloženými 

fakturami.44

2. V příloze č. 1 „Útvary a vozidla vstupující do smlouvy4' se doplňuje text tabulky
následovně:

VÚ/NS Dislokace KČM Název techniky'

306800 Prostějov 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMK1V

306801 Prostějov 0110803090000 AUT.T8158X8MULT1I.IFTMKIV

485401 Klatovy 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV

485401 Klatovy 0110804040006 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV

485402 Lipník nad Bečvou 0110803090000 AUT.T8158X8MULT1LIFTMKIV

551210 Kostelec nad Labem 0110804040006 AUT.T8158X8MULTILrFTMKrV

551240 Lázně Bohdaneč 0110804040006 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV

662400 Bechyně 0110803090000 AUT ,T815 8X8 M U LTILIFTMKIV
662401 Olomouc 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV

866000 Vyškov 0110803090000 AUT.T8158X8MULT1LIFTMKIV

866000 Vyškov 0110804040006 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV

III.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou výtiscích o 3 listech. Každý výtisk má 
platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

3. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy'.

V Praze dne J. <C. 2016 V Praze dne 2016

Ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory 
sekce vyzbr|

JUDr. Pav

Ředitel
Vojenského technického ústavu, s.p. 

Mgr. Jiří PROTIV/

Pocip

MIN1STF"
SEKCE VYZdriOJCA,


