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Dodatek č. 5 ke smlouvě číslo 1201 4 7050

J

utí účelové podpory na řešení programového projektu j
ace obrazu z optoelektronických senzorů s geografickou projekci
cíle - Hlavice-2“
SMLUVNÍ stran v
I.
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova !. 1600! Praha 6
se sídlem
JUDr. .litka NALIHVA.1 KOVÁ.
jejímž jménem jedná
ředitelka Národního úřadu pro vyzbrojováni

se sídlem kanceláří
IČ
DIČ
híinkovní spojení

nám. Svobody 471/4. 160 01 Praha 6 - Bubeneč
60162604
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28. 110 03 Praha 1

číslo účtu
vyřizuje ve včeech
smluvních

lne., Valéria Kinštová

vyřizuje vc věcech
tcchnicko-organizačních

Mgr. Pavel Chrenko

adresa pro doručování
korespondence

Národní úřad pro vyzbrojováni
odbor pozemních sil
nám. Svobodv 471 /4, 160 01 Praha 6 - Bubeneč

tel : ■■■
las:

(dále jen „poskytovatel1*) na straně jedné
a
2.
Vojenský technický ústav s.p. odštěpný závod VTULaPVO
z.apsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A. vložka 758>9
sc sídlem

Mladoboleslavská 944, I 97 06 Praha 9 - Kbely

jehož jménem jedná

Václav IROVSKÝ. tedhcl státního podniku

rč
DIČ
bankovní spojeni
číslo účtu

24272523
C/24272523
Česká spořitelna, a. s.

vyřizuje ve věcech
smluvních
vyřizuje ve věcech
technicko-organiz-ačnich

adresa pro doručováni korespondence:
OutliHuk £\ .5 ku SmtrwvU Í.\ 1201 V "n$tí
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Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚL a PVO
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9 - Kbely

(dále jen „příjemce") na straně druhé
se dohodly v souladu s článkem 11 odst. 1 Smlouvy č. 1201 4 7050 (dále jen „Smlouva*'),
ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4, na následujících změnách a doplňcích Smlouvy formou
uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek").

Článek 1
ÚČEL DODATKU
Účelem dodatku je na základě závěrů ze zasedání komise ke kontrolním zkouškám projektu
obranného vývoje, které se konalo dne 3. října 2014 provést změny termínů etap po
nevyhovujícim hodnocení kontrolních zkoušek a posunutí ukončení projektu do roku 2015
bez nároku na poskytnutí účelové podpory příjemci.

Článek 2
ZMĚNY A DOPLŇKY SMLOUVY
1.

Ruší se text Článku 1, odst. 3 „Etapy vývoje a termíny plněni projektu** písm. h), i), j), k)
a 1) Smlouvy a nahrazuje se takto"
h)

Vojskové zkoušky
Termín: od 15. 9. 2014 do 31. 5. 2015
Výstup: Závěrečná zpráva z Vojskových zkoušek

i)

Odstranění neshod po vojskových zkouškách
Termín, od 1. 6. 2015 do 31. 7. 2015
Výstup: Odstranění neshod po vojskových zkouškách

j)

Repase prototypu po Vojskových zkouškách - dopracování dokumentace a zpracování
návrhu na zavedení
Termín: od 1. 6. 2015 do 31. 7. 2015
Výstup: Upravený prototyp, zpracovaná dokumentace a návrh na zavedení

k)

Vypracování Závěrečné zprávy
Termín: do 31. 8. 2015
Výstup: Závěrečná zprával)

l)

Závěrečné oponentní řízení
Termín: dle upřesnění pokynů poskytovatele
Výstup: Zápis ze závěrečného oponentního řízeni

.p.ooní

úřad pro vybojováni
psy/eri'***?'' S>!

á>/nik ; Mgr. Filip ME'-C

Sirana 2 (celkem 3)
Dodatek č, 5 ke Sn>lo>ivě č. 1201 4 7050

itum :

..44 ■

2.

Ruší se text článku 2 odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se textem:
l. Řešení projektu bude zahájeno v roce 2012 nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne
nabyti účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. května 2015. Obdohi
hodnocení výsledků a vypořádáni smlouvy se stanovuje od 1.6. 2015 do 30. 6. 2015.

3.

Ruší se text Článku 5 odsl. 3 Smlouvy a nahrazuje se textem:
3. Průběžné zprávy o postupu řešeni projektu, závěrečná zpráva a příslušné doklady
o nákladech zahrnují období od zahájeni řešení projektu v roce 2012 až do ukončeni
řešeni projektu v roce 2015. přičemž první období začíná zahájením projeklu v roce
2012 a končí 3 l. prosince 2012.
Článek 3

OSTATNÍ a závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanoveni Smlouvy, včetně jejich platných příloh, neupravená tímto dodatkem
zůstávají v platnosti v původním zněni.
2. Tento dodatek jc vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž jeden výtisk obdrží
příjemce a dva výtisky poskytovatel. Všechny výtisky mají stejnou platnost.
.3, Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: .

V Praze dne:

Poskytovatel:

Příjemce:
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