
Dodatek Č. 1

k Rámcové smlouvě Č. 145110051

„LR — náhradní díly"

Smluvní strany:

Česká republika — Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel Odboru vyzbrojování pozemních sil

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6- Bubeneč
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení:
Číslo účtu:
vyřizuje ve věcech smluvních:

Ing. Valeria ICinštová, tel.:

vyřizuje ve věcech technických:
Ing. Michaela Chovancová, tel.:

prap. Jindřich Weiss, tel.:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Odbor vyzbrojování pozemních sil

nám. Svobody 471/4

160 01 Praha 6

(dále jen „kupující") na straně jedné
a

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C vložka 4165
se sídlem: Kodaňská ul. č.p. 521, PSČ 100 00 Praha 10

jednající: Ing. Petr ICRATOCHVIL

vyřizuje ve věcech smluvních:
Ing. Daniel Káňa,

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
Ing. Daniel Káňa, tel.:

IČ: 64573877
DIČ: CZ64573877
bankovní spojení:
Číslo účtu:



• 3•1.-1 2015
ne

prodávajícího

jednatel
Ing. Petr 1CRATOCHVÍL

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

(dále jen „prodávající") na straně druhé

odst. 2 Rámcové smlouvy Č. 145110051 (dále jen
a doplňcích smlouvy formou uzavření tohoto dodatku

Článek 1
Účel dodatku

Účelem dodatku Č. 1 je zohlednit odlišné dodací lhůty náhradních dílů, u kterých došlo
v důsledku nového nacenění ke snížení nabídkových cen a dále zohlednit organizační změny

na straně kupujícího.

Článek 2
Změny a doplňky smlouvy

1. Text záhlaví smlouvy „Smluvní strany" se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto
dodatku Č. 1.

2. V příloze Č. 1 smlouvy „Sortiment náhradních dílů a ceny" se ve sloupci „Doba dodání
ND" prodlužuje dodací lhůta o 30 dnů u všech náhradních dílů. U náhradních dílů, na
které do podpisu tohoto dodatku byla uzavřená (podepsaná) nabídka, platí původní lhůty.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem
Č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek Č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 2 listech. Oba výtisky mají platnost
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

3. Dodatek Č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

se dohodly, v souladu s článkem 13
„smlouva"), na následujících změnách
Č. 1 (dále jen „dodatek Č. 1").
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