
DODATEK č. 3

ke kupní smlouvě
číslo smlouvy kupujícího: 1519/2/0042; číslo smlouvy prodávajícího: 2537/LB/069/2015, 

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. května 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 8. února 2017

Článek I 
Smluvní strany

Název: Vojenský technický ústav, s.p.

Praha 9 - Kbely, Mladoboleslavská 944, PSČ 19706
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 
75859
Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku 
242 72 523 
CZ24272523

Sídlo:
Zapsaná:

Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení 
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

Telefon/fax:
E-mail:
Osoba oprávněná k jednání ve věcech ekonomických:

Telefon/ fax:
E-mail:
Adresa pro doručováni korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p , odštěpný závod VTÚPV 
Víta Nejedlého 691 
682 01 Vyškov

(dále jen „kupující")

TATRA TRUCKS a.s.

Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložka 
10443
Ing. Petrem Ruskem, předsedou představenstva, a 
Radkem Strouhalem, místopředsedou představenstva 
014 82 840 
CZ01482840

Název

Sídlo:
Zapsaná

Zastoupená:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

Telefon/fax:
E-mail:
Osoba oprávněná k je

Telefon/ fax:
E-mail:
Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem 
(dále jen „prodávající")
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se v souladu sčl. XIII odst. 3 kupní smlouvy (číslo smlouvy kupujícího: 1519/2/0042, číslo smlouvy 
prodávajícího: 2537/LB/069/2015) uzavřené dne 15. října 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. května 
2016 a Dodatku č. 2 ze dne 8. února 2017 (vše dále jen „smlouva"), dohodly na následujících změnách 
smlouvy.

Článek II 
Účel dodatku

Účelem dodatku je zahrnuti schválených technických podmínek do smlouvy a provedeni změn 
vyvolaných zahrnutím technických podmínek do smlouvy.

Článek 
Změny a doplňky

1. Text čl. Ill odst. 1 smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu dodat 
T^I^H^RC^^abinou dle specifikace uvedené v

podvozku Tatra T815-7T3RC1 s kabinou dle technických poammel^ivedenycn 
v příloze č. 5 této smlouvy (dále jen „předmět smlouvy"), spolu s veškerými doklady, které se ke 
zboží vztahují v českém jazyce a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto předmětu smlouvy.

2. V návaznosti na změnu čl. Ill odst. 1 smlouvy se ruší čl. IV odst. 1 smlouvy a nahrazuje se 
následujícím zněním:

1. Celková kupní cena předmětu smlouvy, specifikovaného v článku III odst. 1 smlouvy, činí:

58 327 500,00 Kč bez DPH 

12 248 775,00 Kč DPH 21 %

70 576 275,00 Kč včetně DPH

(slovy: sedmdesát milionů pět set sedmdesát šest tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých)

Cena za podvozku Tatra T815-7T3RC1

dle technických podmínek uvedených v příloze č. 5 této smlouvy činí:

s kabinou
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3. Text čl. V odst. 1 smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím zněním:

„1. Prodávající se zavazuje splnit předmět smlouvy dle čl. Ill odst. 1 smlouvy přesně podle technické 
specifikace pro druhou etapu a přesně dle schválených Technických podmínek pro etapu 4.) 
následovně:

• 1. etapa - návrh TP a 3D model: nejpozději do 30. listopadu 2015

• 3. etapa - dopracování a schválení TP na podvozek: nejpozději do 31. července 2017

4. Text čl. VI odst. 1 smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím zněním:

„1. Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostně následujícím způsobem: 40 % částky za každé 
jednotlivé plnění bude hrazeno na základě zálohové faktury, doručené do 3 dnů od výzvy kupujícího, 20 
týdnů před terminem dodání 1 ks předmětu smlouvy a 25 týdnů před dodáním 2. až 5. ks předmětu 
smlouvy a 60 % částky za každé jednotlivé plnění po řádném dodáni každého jednotlivého plnění 
kupujícím na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu - faktury.

louvy je 40 % částka ve výši 5 703 940,- Kč a předpokládaný termín úhrady 11.

smlouvy je 40 % částka ve výši 22 815 760,- Kč a předpokládaný termín úhrady

listopadu 2015,

17. března 2017.“

5. Text čl. XIII odst. 6 se doplňuje o následující přílohu:

Příloha č. 5 - Technické podmínky „Podvozek speciální terénní těžký, pro dílnu T815-
7T3RC1.371 8x8.1P, číslo TP-1AR-013-15, číslo vydání 1.

Článek IV
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejich příloh, neupravená tímto dodatkem se nemění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím 
zveřejněním v Registru smluv (smlouvy.gov.cz).

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran 
obdrží jeden stejnopis dodatku.

4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku byla dosažena na základě jejich skutečné a 
svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy svých oprávněných zástupců.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

• Příloha č. 1 - příloha č. 5 Technické podmínky „Podvozek speciální terénní těžký, pro dílnu
T815-7T3RC1.3718x8.1P, číslo TP-1AR-013-15, číslo vydání 1.

V Praze dne 217. 2017 V Kopřivnici dne 24. 7. 2017

s.p.
Mgr. Jiří Protiva 
ředitel státního podniku

Za prodávajícího:

TATRA TRUC
Ing. Radomír SSmolka 
místopředsedy představenstva
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TATRA TRUCKS a.s.
Radek Strouhal
místopředseda představenstva
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Odesílatel:

TATRA TRUCKS a.s
Areál Tatry 1450/1
742 21 Kopřivnice .109.

Tel./Fax.

Pro podání zprávy o dodání 
připojuji:

dokument POSTFAX

Požaduji dodání:

v SOBOTU 
nebo

v NEDĚL l/S TÁT EM 
UZNANÝ SVÁTEK T elefon.
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TATRA TRUCKS a.s. 
Areál Tatry 1450/1 
742 21 Kopřivnice 
e-mail: tatra@tatra.cz
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