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Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo

DODATEK Č. 1
k SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1710400073
„Nákup služby v oblasti munice 2018-Výměna stabilizátorů a revize 120 mm min"
ČLÁNEK I
SMLUVNÍ STRANY:
Česká republika — Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
se sídlem:
Ing. Tomáš DVOŘÁČEK — ředitel odboru vyzbrojování
jejímž jménem jedná:
pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám.
Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
se sídlem kanceláří:
601 62 694
IC:
CZ
60162694
DIČ:
ČNB,
a Příkopě 28, 110 03 Praha 1
bankovní spojení:
Č. účtu
(např. formální úprava sm
vyřizuje ve věcech smluvních:
Věra PAVLIČKOVÁ, tel.
vyřizuje ve Jěcech technických: Ing.
tel
adresa pro d ručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
•
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
•
(dále jen „objednatel") na straně jedné
a
Vojenský technicky ústav, s. D.
zapsán v obJhodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
se sídlem:
Mgr. Jiří Protiva, ředitel
jejímž jménin jedná:
242 72 523
IČ:
CZ24272523
DIC:
. s.
bankovní sp jení:
číslo účtu:
Ing
vyřizuje ve lěcech smluvních:
tel.
fax
vyřizuje ve 4ěcech technických a organizačních:
In
tel
fa
adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod
VTÚVM, Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
(dále jen „z otovitel") na straně druhé
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se dohodly, v souladu se měním čl. XVI odst. 2 Smlouvy č. 1710400073 uzavřené dne
26. 10. 2017 (dále jen „smlouva"), na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen
„Dodatek").
ČLÁNEK II
ÚČEL DODATKU
Na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím se vyhotovuje tento Dodatek, který
upravuje zrn nu formátu muniční služby a nutné upřesnění způsobu značení munice a obalů.
ČLÁNEK III
ZMĚNY A DOPLŇKY
1. Znění čli III odst. I Smlouvy:
„Předmětem i smlouvy je závazek zhotovitele realizovat dílo dle technické dokumentace
„Technologibký postup pro výměnú stabilizátorů a revizi 120 mm min Č. TEP-OM-000-048"
(dále jen „TD"), tj. provedení demontáže stabilizátorů u dělostřeleckých min ráže 120 mm,
výroba novýčh stabilizátorů v souladu s výrobní dokumentací získanou z úkolu technické
pomoci, motkáže nových stabilizátorů, oprava obalu, oprava nátěru a oprava šablonace
munice a v B. a 4. etapě pinění dle čí. V také provedení revize min, tj. výroby nových
základních i lOčích prachových nápiní, jejich obměny a opravy laboračních údajů (dále jen
„dílo')."
se v celém ro sahu ruší a nahrazuje se zněním:
Předmětem mlouvy je závazek zhotovitele realizovat dílo dle technické dokumentace
„Technologický postup pro výměnu stabilizátorů a revizi 120 mm min Č. TEP-DM-000-048"
jejíž součástí je výkresová dokumentace pro jednotlivé typy munice specifikovaná v příloze č.
2 (dále jen „TD"), tj. provedení demontáže stabilizátorů u dělostřeleckých min ráže 120 mm,
výroba novýiph stabilizátorů v souladu s výrobní dokumentací získané z úkolu technické
pomoci (VTÚNTÚVM-986-18/2015) a upravené dle konkrétních výrobních prostředků
a uplatnění modernějších technologií, montáže nových stabilizátorů, oprava obalu, oprava
nátěru a opralva šablonace munice a v 3.a 4. etapě pinění dle čl. V také provedení revize min,
tj. výroby nových základních i dílčích prachových nápiní, jejich obměny a opravy laboračních
údajů (dále jen „dílo").
2. Znění Čl. IV odst. 2 Smlouvy:
„Cena bez DPH činí 79053328,90 Kč.
K této částce bude připočtena DPH (sazba DPH 21 %) ve výši 16 601 199,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH činí:
95 654 528,00 Kč
(slovy: devadesátpěrmilionůšestsetpadesátč«itisícpětsetdvacetosm korun českých).
V případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů bude použita sazba DPH
účinná v příslušný den zdanitelného pinění."
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se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se měním:
Cena bez DPH činí 78 899 651,74 Kč.
K této částc bude připočtena DPH (sazba DPH 21 %) ve výši 16 568 926,86 Kč
Celková cena díla včetně DPH činí:
95 468 578,60 Kč
(slovy: devadesátpétmilionůčtyristašedesátosmtisícpětsetsedmdesátosm korun českých a
šedesát haléřů).
V případě zněny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů bude použita sazba DPH
účinná v příslušný den zdanitelného pinění.
3. Znění čl 1V odst. 3 Smlouvy:
„Objednatel ovoluje dílčí dodávky, podmínkou je dodání TD (dle přílohy Č. 2 této smlouvy)
s první dílčí °dávkou."
se v celém rcizsahu ruší a nahrazuje se měním:
Objednatel povoluje dílčí dodávky, podmínkou je dodání TD dle přílohy Č. 2 této smlouvy.
4. Znění čl VI odst. 1 Smlouvy:
,Nový stabilizátor, vyrobený podle dokumentace, poskytnuté objednatelem musí mít
zachované mechanické a funkční vlastnosti minimálně po dobu 15 let (doba použitelnosti —
technická živhtnost), a to za podmínek dále stanovených v čl. ,31 této smlouvy."
se v celém roLahu ruší a nahrazuje se zněním:
Nový stabilizátor, vyrobený podle dokumentace, poskytnuté objednatelem a upravené
zhotovitelem dle jeho konkrétních výrobních prostředků a uplatnění modernějších technologií
musí mít zachované balistické, mechanické a funkční vlastnosti minimálně po dobu 15 let
(doba použit lnosti — technická životnost), a to za podmínek dále stanovených v čl. XI této
smlouvy.
5. Znění Přilohy č. 2 čl. I odst. 17 Smlouvy:
„IVástřik oznixčení modernizace na tělo miny — alfanumerický kód uvést v následujícím
formátu 5xx-RR-ABC-YY-STAB, (ABC = ident(ikační uznávaný znak výrobce, YY = označení
roku přelaborace miny).
Příklady:
ke zhotovení díla bude dodána série 3/1989 —pak nová série dodaná v 1. etapě bude 503-89ABC-17-STAR nebo
ke zhotovení Ila bude dodána série 10/1988 — pak nová série dodaná v 4. etapě bude 510-88ABC-19-STAB."
se v celém rozi sahu ruší a nahrazuje se zněním:
J
Nástřik oznacení modernizace na tělo miny — dle „Technologického postupu pro výměnu
stabilizátorů a revizi 120 mm min Č. TEP-OM-000-048.
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6. Znění Ířflohy Č. 2 čl. I odst. 21 Smlouvy:
„Nástřik označení modernizované munice na muniční obal (za výrobní sérii náboje značka
STAB)."
se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se zněním:
Nástřik označení modernizované munice na muniční obal
7. Znění Přílohy Č. 2 čl. I odst. 23 Smlouvy:
„Nalepení samolepky s označením modernizované munice na balící lístek na víku muničního
obalu (za výrobní sérii náboje nápis STAB)."
se v celém Fozsahu ruší a nahrazuje se zněním:
Nalepení Simolepky s označením modernizované munice na balící lístek na víku muničního
obalu.
8. Znění hlohy
č. 2 čl. II Smlouvy:
i)
„Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli při předání díla následující dokumentaci:
•
•
•

•

výrobní dokumentaci stabilizátoru,
protokol o provedení díla za každou dodávanou sérii,
doklad o likvidaci zbytků po provedených zkouškách nebo vyjmutých
prachových nápiní,
záruční list s uvedením záruční doby."

se v celém ťozsahu ruší a nahrazuje se zněním:
Zhotovilel se zavazuje dodat objednateli při předání díla následující dokumentaci:
•

při předání 1. etapy: „Technologický postup pro výměnu stabilizátorů
d revizi 120 mm min č. TEP-OM-000-048", jehož součástí je následující výkresová
dokumentace:
3311-00.00.00.00-00
Munice 120-EOF M STAB
3312-00.00.00.00-00
120-EOFD M STAB

•

ři předání 3. etapy: „Technologicky postup pro výměnu stabilizátorů
revizi 120 mm min Č. TEP-0M-000-048", jehož součástí je následující výkresová
áokumentace:
3313-00.00.00.00-00
Munice 120-EOF M STAB REV
3314-00.00.00.00-00
Munice 120-EOFD M STAB REV

•

Při předání každé etapy:
Jr protokol o provedení díla za každou dodávanou sérii,
i doklad o likvidaci zbytků po provedených zkouškách nebo vyjmutých
prachových nápiní,
záruční list s uvedením záruční doby.

9. Tabulka v příloze č. 1 smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se zněním:
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ČLÁNEK IV
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
2.

Ustar ovení smlouvy včetně jejích příloh neupravená tímto Dodatkem zůstávají
v planosti beze změny.
Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích o 6 listech, z nichž každý má stejnou platnost
a každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.

3.

DodaLk nabývá účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

4.

Smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem Dodatku připojují pod něj své podpisy.
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