
Dodatek č. 1
‘Í%\

ke smlouvě o provedení služeb souvisejících s pořízením a certifikací „Speciální a výškové
výstroje pro piloty TL - nákup“

^ č. 145210109

I.
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupena: Mgr. Zorou Skurčákovou, ředitelkou odboru vyzbrojování vzdušných sil

Sekce vyzbrojování a akvizic MO na základě příkazu k zastupování
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
60162694
CZ 60162694
Česká národní banka, pobočka 701, Praha, Na Příkopě 28,

zástupce objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Krejčí, OVVzS SVA MO
tel.:+

zástupce objednatele ve věcech organizačních a technických:
Ing. Zdeněk Jurka, OWzS SVA MO
tel.:

adresa pro doručování koresp
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

se sídlem kanceláře:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)
a
Vojenský technický ústav, s.p.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku
24272523
CZ24272523
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

zástupce poskytovatel
Ing. Jan Ohlídal,
tel.:

zástupce poskytovatele ve v
Ing. Tomáš Pemer,
tel.:

zástupce poskytovatele ve věcech ekonomických:
Jolana
tel.: +

Sekce vyzbrojovaní a ak

Odbor vzdušných sil
/'

právník:

u!

podpis:



adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha9-Kbely

(dále jen „poskytovatel“ na straně druhé)

uzavírají, v souladu s ustanovením ČI. XV „Závěrečná ustanovení“ odst. 5. smlouvy
č. 145210109 o provedení služeb souvisejících s pořízením a certifikací „Speciální a výškové
výstroje pro piloty TL - nákup, uzavřené dne 10. listopadu 2016, (dále jen „smlouva“) dodatek
č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.
Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je na základě žádosti VTÚLaPVO, zvýšení počtu poskytovaných sad
schválené výstroje pilota taktického letectva k provedení certifikačních zkoušek z důvodu
rozšíření počtu pilotů, kteří se zúčastní zkoušek.

III.
Předmět dodatku

Znění smlouvy se mění a doplňuje takto:

1. V ČI. V „Dodací podmínky“ se v odst. 2, písm. a), odrážce sedm mění text na znění:

poskytnout k provedení certifikačních zkoušek 6 sad schválené výstroje pilota taktického
letectva zahrnující Nátělník se sníženou hořlavostí FR 2003 lehký, Nátělník se sníženou
hořlavostí FR 2003 zimní, Spodky se sníženou hořlavostí FR 2003 lehké, Spodky se
sníženou hořlavostí FR 2003 zimní, Kombinéza 2007 pro výkonné letce, Vesta 2007
zimní pro výkonné letce, Vložka 2007 zimní pro výkonné letce, Rukavice speciální pro
létající personál, Boty letní pro výkonné letce, Boty zimní pro výkonné letce, Ponožky
letní a Ponožky zimní. Velikostní sortiment jednotlivých položek poskytnutých sad byl
poskytovatelem upřesněn do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy a velikostní
sortiment jednotlivých položek zvýšeného počtu poskytnutých sad bude poskytovatelem
upřesněn do 10 pracovních dnů po podpisu tohoto dodatku.

IV.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy a jejích příloh, neupravená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti
beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích o 2 listech. Oba výtisky mají
platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

2. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku
vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou
veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz
svého souhlasu s obsahem dodatku připojují pod něj své podpisy.
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3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a tvoří nedílnou
součást smlouvy.
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