
„Hlavice 2"

Dodatek 6 ke 1201 4 7050

nutí na ro'ektu

::..:..:!J:&dbilizace obrazu z optoelektronických s geografickou projekcí
cíle - Hlavice-2"

SMLUVNÍ STRANY

1. republika - Ministerstvo obrany

se sídlem Tychonova I, 160 OI Praha 6

jejímžjménemjedná Ing. Tomáš Odboru vyzbrojováni

se sidlem
Jé

bankovní spojení

ve
smluvních

ve

adresa pro

pozemních sil Sekce vyzbrojováni a akvizic MO

nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694

národní banka, 701
Na 28, 11 O03 Praha I

Ing. Valéria Kinštová

Mgr. Pavel Chrenko

Sekce vyzbrojováni a akvizic MO
Odbor vyzbrojováni pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

tel.:
fax:

tel.:
fax:

(dále jen "poskytovatel") na jedné
a
2. Vojenský technický ústav s.p. závod VTÚLaPVO

zapsán v obchodním rejsttíku, vedeném soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely

jehožjménemjedná Ing. CSc., závodu
VTÚLaPVO

Jé

bankovní spojeni

ve
smluvních

ve

Dodatek é. 6 ke Smlouvt é. 1201 4 7050

24272523
CZ24272523

a. s.

Jolana Bezchlebová tel:

Ing. Kuzdas tel.



adresa pro korespondence: 
Vojenský technický ústav, s.p. závod VTÚL a PVO 
Mladoboleslavská 944 
197 06 Praha 9 - Kbely 

(dále jen na druhé 

se dohodly v souladu s 11 odst. I Smlouvy 1201 4 7050 (dále jen „Smlouva"), 
ve dodatku I, 2, 3, 4 a 5, na násled4iicich a Smlouvy formou 

tohoto dodatku 6 (dále jen „dodatek"). 

I 

DODATKU 

dodatku je na neshod komisi v rámci etapy „ Vojskové 
zkoušky" provést etap po nevyhovujícím výsledku vojskových zkoušek 
a posunuti projektu do roku 2016 bez nároku na poskytnuti podpory za toto 
prodloužené období. Dále se tímto dodatkem na 

a poskytovatele. 

A SMLOUVY 

I. Text záhlaví Smlouvy „SMLUVNÍ STRANY" se tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto 
dodatku. 

2. Ruši se text I, odst. 3 „Etapy vývoje a terminy projektu" písm. i),j), k) al) 
Smlouvy a nahrazuje se takto: 

i) neshod po vojskových zkouškách, zpráva z vojskových zkoušek 
s výsledkem vyhovujícím 
Termín: od I. 6. 2015 do 30. 11. 2015 
Výstup: neshod po vojskových zkouškách, zpráva z vojskových 
zkoušek s výsledkem vyhovující 

j) Repase prototypu po vojskových zkouškách - dopracováni dokumentace a zpracováni 
návrhu na zavedení 
Termín: od I. 6. 2015 do 30. 11. 2015 
Výstup: U pravený prototyp, zpracovaná dokumentace a návrh na zavedeni 

k) Vypracováni zprávy 
Termín: do 31. 12. 2015 
Výstup: zpráva 

I) oponentní 
Termín: dle poskytovatele 
Výstup: Zápis ze oponentního 

3. Ruši se text 2 odst. I Smlouvy a nahrazuje se textem: 

I. projektu bude zahájeno v roce 2012 do 60 ode dne 
nabyti Smlouvy a do 31. prosince 2015. Období 
hodnoceni a smlouvy se stanovuje od I. l. 2016 do 30. 4. 20 ! 6. 
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4. Ruší se text 5 odst. 3 Smlouvy a nahrazuje se textem:

3. zprávy o postupu projektu, zpráva a doklady
o nákladech zahrnují období od zahájeni projektu v roce 2012 až do

projektu v roce 2015, první období zahájením projektu v roce
2012 a 31. prosince 2012.

5. Do I Smlouvy sd odst. 7 v tomto

Za 1 odst. 3 písm. i) tohoto dodatku se pn1emce zavazuje uhradit
poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Na toto se nevztahuje
ustanovení 8 odst. 3 a 4 2 ke - Všeobecné podmínky ke

A.

OSTATNÍ A USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanoveni' Smlouvy, jejích platných neupravená tímto dodatkem

zl1stávají v platnosti v pl1vodním

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž jeden výtisk obdrží
a dva výtisky poskytovatel. Všechny výtisky mají stejnou platnost.

3. Dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu smluvními stranami.

Poskytovatel:

Ing. Tomáš

DodateJ: 6 ke 1201 4 7050

V Praze dne: . ·. ..
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Ing. CSc.
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