
Dodatek č. 2

smlouvy na zabezpečení služby na provádění obnovy leteckých akumulátorů

č.145210155

Cl. 1
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem: 
zastoupena:

Tychonova 1, 16001 Praha 6
JUDr. Jitka Nalevajková, ředitelka odboru vyzbrojování vzdušných sil sekce
vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1

se sídlem kanceláře:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zástupce objednatele ve věcech smluvmcii:

Ing. Josef Stodůlka, tel 
e-mail:

zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:
pplk. Ing. David Křiklan. 
e-mail:
mjr. Ing. Vítězslav HéL tel.:
e-mail: tBHBHHHHI 
kpt. Mgr. Bc. Karel Mrázek, tel.: 
e-mail:
mjr. Ing. Marek Halíček, tel. 
mjr. Ing. Bystrík Čakovský, 
mjr. Ing. Otakar Černohous, 

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
odbor vyzbrojování vzdušných sil 
nám. Svobody 471 
16001 Praha 6

(dále jen „objednatel66) na straně jedné
a

Vojenský technický ústav. s.p.
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859 
se sídlem: Praha 9 - Kbely, Mladoboleslavská 944. PSČ 197 06
jejímž jménem jedná: Mgr. Jiří Protiva, ředitel státního podniku 
IČO: 24272523
DIČ: CZ 24272523 v
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07
číslo účtu:
Zástupce poskytovatele ve vececn

Ing. Jan Ohlídal, tel.: 
e-mail:

Zástupce poskytovatele ve věc<
Jiří Jirásek; tel.: 
e-n:ail:



Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p. 
odštěpný závod VTÚLaPVO 
Mladoboleslavská 944 
197 06 Praha9-Kbely

(dále jen „poskytovatel'1) na straně druhé

se dohodli, v souladu s ustanovením čl. 14. odst. 3 „Smlouvy na zabezpečení služby na provádění 
obnovy leteckých akumulátoru č. 145210155“ (dále jen „smlouva")* na následující změně smlouvy 
formou uzavřením tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek").
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Ucel dodatku

Účelem dodatku je upravit smluvní vztah v částech smlouvy týkající se předmětu smlouvy 
uvedeného v čl. 2 „Předmět smlouvy" odst. 1 smlouvy, přílohy č. 1 „Ceník" a přílohy č. 2 
„Specifikace předmětu smlouvy" v Tabulce č. 2. „Typy schválených schránek". Dodatek se uzavírá 
na základě požadavku Agentury logistiky čj. 107-12/2016-551200 ze dne 22. 8. 2016 k zabezpečení 
pokračování služby na provádění obnovy leteckých akumulátorů.

ČI. 3
Změny a doplňky

1. Znění čl 2 odst. 1 písm. a) první odrážka smlouvy se ruší a nahrazuje se textem:

- „kontrolu všech částí, obnovu elektrochemických parametrů bateriových článků 
tzv. absolutní výměnou a stanovení nového technického života LA dle:

- „Technických podmínek TP-VTÚL-VARTA-10",

- „Pokynů pro obsluhu a údržbu leteckých sintrovaných NiCd baterií 
VARTA dodávaných LOM Praha s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO na 
letecké základny AČR od 1. 10. 2005" čj. 46/2-20/LOM/VTÚL,

- „24-38-51 Component Maintenance Manual 2758",

- „24-31-21 Component Maintenance Manual 40109-1" ,

- „2^-32-05 Component Maintenance Manual 4078-24",

- „T.O. 8D2-R2820070-2 Akumulátorová baterie R2820070", 

podrobný popis je uveden v příloze č. 2 smlouvy, která je její nedílnou součástí";

2. Znění přílohy č. 1 smlouvy "Ceník" se doplňuje o „Předměty výdaje" takto:

Tabulka č. 1

- Ceník výkonů a ostatních nákladů pro tvorbu ceny dílčího plnění služby platný v letech 
2015 -2018.
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Tabulka č. 2

- Náhradní díly

Poř. 
číslo . Před met výdaje

Cena bez 
DPH 

(v Kč)

DPH 21%
(v Kč)

Cena s DPH 
(v Kč)

17.
Bateriová schránka 
kompletní pro LA č. 19 17 250,00 3 622,50 20 872,50

18.
Teplotní senzory kompletní 
pro TA č. 19 64 239,00 13 490,19 77 729,19

3. Znění přílohy č. 2 smlouvy “Specifikace předmětu smlouvy" se v tabulce č. 2. 
..Typy schválených schránek'* doplňuje o jednu položku LA (RN) lakto:

Název LA (RN) Typ původní schránky LA

R2820070 Schránka L-159

ČI. 4
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze 
změny.

2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech o 3 listech a jedné příloze o 2 listech, z nichž každý 
má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které 
by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v plném 
rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jim udaných nepravdivých údajů. Smluvní 
strany na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují pod něj své podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 23 2016 V Praze dne J“-/o-2016

Za objednatele: Za poskytovatele:

JUDr. Jitka Nalevajková 

ředite

tfoj«n»ký technický ústnv. s.p. 
Mlídobolealuvská 944.197 06 Praha 9-Kbeíy

tČ 24272523. DIČ CZ24272523 
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