
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 165610156

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
ředitelka Odboru nabývám movitého majetku Sekce
vyzbrojování a akvizic MO Mgr. Kateřina Havlíčková
náměstí Svobody 471/4,160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
CZ96 0710 0000 0000 0040 4881
CNBACZPP
Bc. Václav Kubíček

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:
telefon:+420 973 216 724
fax: +420 973 216 646
e-mail: onmm.sva@army.cz

Adresa pro doručování korespondence:
Ministerstvo obrany - Sekce vyzbrojování a akvizic
Odbor nabývám movitého majetku
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel”)

Se sídlem:
Jejímž jménem jedná:

Na adrese:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Kontaktní osoba:

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Praha 9 - Kbely, PSČ: 197 06
Zapsaný: v obchodním rejstříku v oddílu A, vložce 75859, vedené u

Městského soudu v Praze
Jednající: Mgr. Jiří Protiva, ředitel
V odštěpném závodě VTÚPV zastupuje Vojenský technický ústav, s.p.:

Ing. Bohumír Myslín ředitel odštěpného závodu VTÚPV
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523

Ing. Josef Singer

DoSta

MO-SUV
1 1. 04. 2017 //

Itotů:



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

(dále jen „zhotovitel")

po vzájemné dohodě na základě čl. X odst. 3 „Závěrečná ustanovení" smlouvy o dílo
č. 165610156 ze dne 18. srpna 2016 (dále jen „smlouva") uzavírají za účelem prodloužení
lhůty k posouzení zhotovitelem předkládaných výstupů a uplatnění nedostatků k nim tento
Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek").

I.
Změny a doplnění

1. V čl. III. „Čas a místo plnění" se ruší text věty třetí odst. 9 ve znění:

„ Objednatel vrátí (doručí) zhotoviteli požadovaný výstup se zjištěnými nedostatky nejpozději
do 14 dnů od jeho převzetí a současně písemně stanoví zhotoviteli lhůtu kpřepracování
požadovaných výstupů s ohledem na rozsah vytčených nedostatků. “

a nahrazuje se textem:

„ Objednatel vrátí (doručí) zhotoviteli požadovaný výstup se zjištěnými nedostatky nejpozději
do 30-ti kalendářních dnů od jeho převzetí a současně písemně stanoví zhotoviteli lhůtu
kpřepracovánípožadovaných výstupů s ohledem na rozsah vytčených nedostatků. “

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích o 2 listech, z nichž každý má platnost originálu.

Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

V
za

M
ředitelka
v zastoupení
Ing. Michal Pele

V Praze dne
za zhotovitele


