
Dodatek č. 1
ke Kupní smlouvě č. 165110272

„Náhradní díly pro 152mm ShKH vz. 77 DANA"

Článek 1
Smluvní strany

1. 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 kanceláří: nám. Svobody 471/4, 1600] Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03

Praha 1
číslo účtu:
vyřizuje i.e věcech smluvních: Ing. Antonín RYČOVSKÝ, tel.:

fax
vyřizuje Je věcech technicko-organ

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")
a

2. EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C
vložka 4l695
se sídlem Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10— Vršovice
jehož jménem jedná: Ing. Zdeněk NOVOBILSKÝ
IČO: 64573877
DIč: CZ699003219
Bankovn spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtú:
Vyřizuje ye věcech Ing. Michaela KRÁLOVÁ tel.:
smluvních: e-mail:

vyřizuje \}e věcech Ing. Bedřich SNITILÝ tel.:
technicko-organizačních: e-mail:

Adresa pro doručování korespondence: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk

(dále jen prodávající"),



se dohodly, že v souladu s čl. XV. odst. 2 kupní smlouvy Č. 165110272 ze dne 24. 03. 2017
(dále jen ‚smlouva") uzavírají tento dodatek Č. 1 (dále jen „dodatek").

Článek 2

Účel dodatku

Účelem dodatku je zabezpečit urgentní požadavek uživatele na náhradní díly nezbytné
k provádění oprav techniky.

Článek 3

Předmět dodatku

V čl. VI. „Dodací podmínky" odst. 2 smlouvy se ruší původní text a nahrazuje se
následují= textem:

2. Prodávající dodá zboží dílčím piněním, čímž se rozumí dodání jedné nebo více
po ožek s tím, že nemusí dodávat jednotlivé položky v piném počtu, který je uveden
u 16ždé položky v příloze Č. 1 smlouvy.

Článek 4

Závěreční ustanovení

Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích o 2 (dvou) listech, z nichž každý má platnost
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Dodatek nabývá platnosti
dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle
zákona Č. B40/2015 Sb. Ustanovení smlouvy, a jejích příloh, nedotčená tímto dodatkem, jsou
platná v původním znění.
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