
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 145210109
o provedení služeb souvisejících s pořízením certifikací „Speciální a výškové výstroje pro

piloty TL — nákup“

I.
Smluvní strany

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

vzdušných sil
Sekce vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ 60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Praha, Na Příkopě 28,

číslo účtu:
zástupce objednatele v ích:

Ing. Tomáš Krejčí, OVVzS SVA MO
tel.:

zástupce objednatele ve věce
Ing. Z
tel.: +

adresa pro doručování koresp
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471/4
16001 Praha 6

(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: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha
zastoupen: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu:
zástupce zhotovitele ve

zástupce zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Tomáš Pemer,

zástupce zhotovitele ve
Jolana Bezchlebová

adresa pro domčování

is:



Vojenský technický ústav, s.p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944, Kbely
197 00 Praha 9

(dále jen „poskytovatel14 na straně druhé)

uzavírají v souladu s čl. XV odst. 5 smlouvy č. 145210109 o provedení služeb souvisejících
s pořízením a certifikací „Speciální výškové výstroje pro piloty TL - nákup", uzavřené dne 10.
listopadu 2016 (dále jen „smlouva"), tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek").

II.
Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je změna časového rámce plnění smlouvy, a to vzhledem k nedodání
položek dle smlouvy Letter of Offer and Acceptance č. EZ-D-QAJ, která je přílohou
č. 1 smlouvy, řádně a včas ze strany USA.

III.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je úprava záhlaví smlouvy a čl. III odst. 1 smlouvy.

IV.
Změny a doplňky

S účinnosti ode dne podpisu toho dodatku se smlouva mění a doplňuje takto:

1. Identifikační údaje smluvních stran uvedené v záhlaví smlouvy se mění tak, jak je uvedeno
v záhlaví tohoto dodatku.

2. Text čl. III odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Poskytovatel je povinen splnit předmět smlouvy nejpozději do 30. listopadu 2018, a to za
předpokladu, že zboží určené k certifikaci podle této smlouvy bude k tomuto účelu předáno
poskytovateli do 31. července 2018. Termín splnění předmětu smlouvy se automaticky
posouvá o dobu prodlení s předáním zboží k certifikaci poskytovateli.

V.
Závěrečná ujednání

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

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

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto
dodatku vylučovaly 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
tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
zveřejněním v informačním systému registru smluv a tvoří nedílnou součást výše uvedené
smlouvy.
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