
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo Ag. č. 20104004

I.
Smluvní strany

1.1 Česká republika - Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Zastoupená: plukovník gšt. Ing. Ladislav Rebilas, ředitel MO

1170 Praha

IČO: 601 626 94
DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

Číslo bankovního účtu:
Kontaktní osoba:

Zástupce objednatele ve věcec

Adresa pro doručování korespondence:
MO 1170 Praha, Vítězné náměstí 1500/5, Praha 6,
PSČ 160 01

Datová schránka: hjyaavk
(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Vojenský technický ústav, s. p.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu A,
vložka 75859

Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9

Zastoupený: Ing. Petr Novotný, ředitel

IČO: 242 72 523

DIČ: CZ24272523

Bankovní spojení:

Číslo bankovního účtu:

Telefonické a emailové spojení:

Zástupce zhotovitele ve věcech

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav s.p.,
Odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691
682 01 Vyškov

Datová schránka: 7jckvi2
(dále jen „zhotovitel“)

se v souladu s čl. XIII. odst. 13.2 smlouvy o dílo Ag. č. 20104004 (dále jen „smlouva“)
dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).



II.
Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava doby plnění z důvodu potřeby více času na vypořádání
připomínek objednavatele na základě posouzení posledních verzí studie proveditelnosti.

III.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. V. odst. 5.2.

IV.
Změny a doplňky

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

1. ČI. V. odst. 5.2 se mění termín dodání díla z "nejpozději dne 30.6.2021" na

"nejpozději dne 30.7.2021".

V.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy, včetně jejich příloh, neupravené tímto dodatkem se nemění

a zůstávají v platnosti beze změny.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel
obdrží jeden výtisk. Jeden výtisk je pro potřebu objednatele.

3. Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které
by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou
veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších dodatků.

5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

V Praze V Praze dne 2 3 "06- 2021


