
Dodatek Č. 1

SMLOUVY na zabezpečení služby na provádění obnova leteckých akumulátorů
Č. 145210155

Čl. 1
Smluvní strany

Česká republika — Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
zastoupena: JUDr. Jitkou NALEVAJKOVOU, ředitelkou odboru vyzbrojování

vzdušných sil sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 00 Praha 1
číslo účtu:
osoba pověřená ve věcech smluvních:

Ing. Jiří FURDA, t

osoba pověřená ve věcech technických:
pplk. Ing. David KŘIKLAN,
e-mail:
mjr. In el.:
e-mail:
mjr. Ing. Radomír HOLUŠA,
kpt. Mgr. Karel MRÁZEK, te
e-mail:
mjr. Ing. Bystrík ČAKOVSKÝ, tel.:
mjr. Ing. Otakar ČERNOHOUS, tel.:

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

(dále jen „objednatel") na straně jedné
a

Vojenský technický ústav, s.p.
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Praha 9 — Kbely, Mladoboleslavská 944, PSČ 197 06
zastoupena: Mgr. Jiřím PROTIVOU, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ 24272523
bankovní spojení: opě 33, Praha 1, PSČ 114 07
číslo účtu:
zástupce poskytovatele ve věcech smluvních

Ing. Ja
e-mail:

zástupce poskytovatele ve věcech techni
Jiří JIR
e-mail:

adresa pro doručování korespondence:

Sekce zic MO Vojenský technický ústav, s.p.

Odbor
práv



Ill

2

odštěpný závod VTÚLaPV0
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9 - Kbely

(dále jen „poskytovatel") na straně druhé

se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 14. odst. 3 „Smlouvy na zabezpečení služby na provádění
obnovy leteckých akumulátorů Č. 145210155" (dále jen „smlouva"), na následující změně smlouvy
formou uzavřením tohoto Dodatku Č. 1 (dále jen „dodatek").

ČI. 2
Účel dodatku

Účelem dodatku je upravit smluvní vztah v části smlouvy týkající se předmětu smlouvy uvedeného
v čl. 2 „Předmět smlouvy" odst. 1 smlouvy. Dodatek se uzavírá na základě „Usnesení o přerušení řízení
o vydání rozhodnutí o státním ověřování jakosti" vydaného Úřadem pro obrannou standardizaci,
katalogizaci a státní ověřování jakosti čj. 481-10/2015-1419/PA ze dne 27. 8.2015.

ČI. 3
Změny a doplňky

Znění čl. 2 odst. 1 písm. a) první odrážka smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:

„kontrolu všech částí, obnovu elektrochemických parametrů bateriových článků tzv. absolutní
výměnou a stanovení nového technického života LA dle dokumentace „Technické podmínky"
TP-VTÚL-VARTA-10 a „Pokyny pro obsluhu a údržbu leteckých sintrovaných NiCD baterií
VARTA dodávaných o.z. VTÚLaPV0 na letecké základny od I. 10. 2010" čj. 46/2-
20/LOMNTÚL, podrobný popis je uveden v příloze Č. 2 smlouvy, která je její nedílnou
součástí;"

Č14
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti
beze změny.

2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech o 2 listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá
ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by uzavření
dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v piném rozsahu nesou
veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Smluvní strany na důkaz
svého souhlasu s obsahem dodatku připojují pod něj své podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne dů • 1'2015 V Praze dne tr•I. 2015

Za objednatele: Za poskytovatele:

ředitelka ředitel státního podniku
JUDr. Jitka NALEVAJKOVÁ Mgr. Jiří PROTIVA

Sekce O
Odbor
právr:


