
Dodatek č. 2 Kupní smlouvy č. 165110228
„Náhradní díly na techniku BVP-2 - nákup“

Smluvní strany:
Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná: Mgr. Daniel KOŠTOVAL, náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic
MO

se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

60162694
CZ60162694

banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

vyřizuje ve věcech smluvních:
Marie GERYKOVÁ,

vyřizuje ve věcech technických:
pplk. Ing. Vojtěch VYROUBAL,

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
16001 Praha 6

(dále jen „KupujícU) na straně jedné

a

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 41695

se sídlem: Kodaňská 521/57, PSČ 10100 Praha 10 - Vršovice

jednající: Jaroslav Skála

vyřizuje ve věcech smluvních:
Mgr. Tomáš Klose, tel.

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
Ing. Bedřich Snítilý, te

e-
IČ: 64573877
DIČ: CZ699003219
bankovní spojení: obočka Pardubice
číslo účtu:
adresa pro doručování

EXCALIBUR ARMY spol. s r. o.
Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé



v souladu se zněním článku XIV Kupní smlouvy č. 165110228 ze dne 24. dubna 2017 (dále jen
,,Smlouva“) uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2).

ČLÁNEK I
ÚČEL DODATKU

Účelem Dodatku č. 2 je na základě žádostit Agentury logistiky Čj MO 199890/2017-551200 ze dne
2. října 2017 provést změnu místa plnění vletech 2018 a 2019, z důvodu vysoké kapacitní
vytíženosti skladových prostor.

ČLÁNEK II
PŘEDMĚT DODATKU

1. Údaje smluvních stran „v záhlaví smlouvy44 se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto
Dodatku č. 2.

2. Článek IV odstavec 1 se ruší a nahrazuje se textem:

„Místem dodání Zboží podle čl. II odst. 1 této Smlouvy je v roce 2017 Vojenské zařízení
5512, Štěpánov, Nádražní ul., 783 13 Štěpánov u Olomouce a vletech 2018 a 2019
Vojenské zařízení 5512, Ústí nad Orlicí, Karpatská 39, 562 04 Ústí nad Orlicí -
Kerhartice“.

3. Článek IV odstavec 3 se ruší a nahrazuje se textem:

„Kupující připouští rozdělit plnění v roce 2017 maximálně na 2 dodávky a v letech 2018 a 2019
maximálně na 4 dodávky44.

ČLÁNEK III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou výtiscích o 2 listech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

3. Dodatek ě. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb„ o registru smluv a tvoří nedílnou
součást Smlouvy.

4. Smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 připojují pod něj své podpisy.

náměstek pro řízení
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Jaroslav SKALA
jednatel společnosti


