
DODATEK Č. 1 SMLOUVY Č. 1701 2 7850

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu

„MOR - EXCON — mobilní zařízení živé simulace"

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika — Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jmé-tem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování
pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO

nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

'écech smluvních: Ing. Josef Kalousek, tel.:
email:

ěcech technicko-organizačních:
Ing. M
e-mail

oručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

odbor vyzbťojování pozemních sil

nám. Svobody 471/4

160 01 Praha 6
oskytovatel") na straně jedné

2. Voj nský technicky ústav, s.p.
zapsán v ob hodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859

Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
jedná: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku

242 72 523

ěcech smluvních: Ing. Ján Dzurenda, tel.

1

email

vyřizuje ve ěcech technicko-organizačních:
Ing. Jo
e-mail

se sídlem celáří:

IČ:
DIČ :

bankovní s ojení:

Číslo účtu:

vyřizuje ve

vyřizuje ve

adresa pro

(dále jen „
a

se sídlem:
jehož jméne
IČ:
DIÉ:
Číslo účtu:
vyřizuje ve

Smlouvě Č. 1701 2 7850Dodatek Č. 1 k



1 5 -05- 2018Praha dne

Po

ředitel odboru

Virvin
Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944, »cly, 197 OO Praha 9

Ič 24272523, Dle CZ24272523
1
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Ý. 4-17 rePraha dne:

adresa p doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p.
odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691
682 01 Vyškov

(dále jen „příjemce") na straně druhé,
uzavřely iže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním čl. 7 smlouvy č. 1701 2 7850
o poskyt utí účelové podpory na řešení programového projektu ze dne 20. září 2017 (dále jen
„Smlouv. ") tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek").

Článek 1
Účel Dodatku

Účelem I odatku je na základě žádosti uživatele a závěrů oponentního řízení k předběžnému
projektu dpravit dílčí parametry v příloze č. 3 Smlouvy - Takticko technické požadavky (dále
jen „TTP` ).

Článek 2
Předmět Dodatku

Smlouva e mění takto:

Příloha č. Smlouvy TTP se ruší a nahrazuje se zněním, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Ustan vent Smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

2. Dodal6k je vyhotoven ve třech výtiscích o 2 listech a jedné příloze o 28 listech, z nichž
ikaždý má platnost originálu. Poskytovatel obdrží dva výtisky a příjemce jeden výtisk.

3. Doda k nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních strana účinnosti dnem
zveřej ění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

4. Smlu í strany na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku připojují pod něj své
podpi y.


