
Dodatek č. 1 ke smlouvě číslo 1601 2 1540

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu

Systému údržby techniky v resortu MO

„USYS“

SMLUVNÍ STRANY
v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem:

jejímž jménem jedná:

se sídlem kanceláří:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Ing. Tomáš DVOŘAČEK, ředitel Odboru vyzbrojování
pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO

nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:

60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701

10 03 Praha 1

vyřizuje ve věcech smluvních:

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
Ing. Jaroslav GREPL,

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
16001 Praha 6

(dále jen „poskytovatel") na straně jedné
a

2. Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlemůů: - Mladoboleslavská 944, Praha 9 - Kbely, PSČ 197 06

jehož jménem jedná:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

vyřizuje ve věcech:
smluvních

vyřizuje ve věcech:

Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel

24272523
CZ24272523
Komerční banka, a.s.

Ing. Robert KUTIL



technicko-organizačních

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

(dále jen ,,příjemce“) na straně druhé,

se dohodly, v souladu s čl. 7 Smlouvy č. 1601 2 1540 (dále jen „Smlouva44), na následujících
změnách a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. I44).

Článek 1
Ucel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je na základě závěrů z oponentního řízení k průběžné zprávě projektu
obranného výzkumu, které se konalo dne 28. března 2017 provést změny termínů etap.

Článek 2
Změny a doplňky Smlouvy

Smlouva se mění a doplňuje takto:

Ruší se text v čl. 2 odst. 2. Smlouvy 2. etapa projektu a nahrazuje se následujícím zněním:

2017:
2. etapa projektu
- srovnání zjištěného stavu se stavem požadovaným, čímž bude identifikován deficit

v jednotlivých oblastech. Na základě výsledků srovnání bude zpracována certifikovaná

metodika „Systém údržby vrezortu MO44, která navrhne varianty implementace
potřebných opatření do podmínek rezortu MO včetně popisu kladů a záporů
jednotlivých variant a rozboru jejich dopadu na plnění úkolů rezortu.
Termín: 15. prosince 2017.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem č. 1
zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 2 listech, z nichž jeden výtisk obdrží
příjemce a dva výtisky poskytovatel. Všechny výtisky mají stejnou platnost.

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

V Praze dne:
2 7 -06- 2017 V Praze dne: ....Y^.


