Dodatek č. 2 smlouvy č. 1601 2 6420
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu
Kolová platforma pro radiotheodolit RT20
„PODTEO"
SMLUVNÍ STRANY
1.

Česká republika — Ministerstvo obrany

se sídlem:
jejímž jm 'nem jedná:
se sídlem kanceláří:
Ič:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
vyřizuje e věcech smluvních:
vyřizuje ve věcech
technic o-organizačních:
adresa ř5ro doručování
korespelndence:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
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]
Ing
tel.
email

TOVÁ

Mgr. Pavel CHRENKO
tel.
e-mail:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel") na straně jedné
a
Vojenský technický ústav, s.p.
2.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859
Mladoboleslavská 944, Praha 9- Kbely, PSČ 197 06
se sídlém:
Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel
jehož jménem jedná:
24272523
IČ:
CZ24272523
DIČ:
Komerční banka, a.s.
bankcvní spojení:
číslo účtu:
vyřizuje ve věcech smluvních:

Ing
tel.
e-mail

vyřizuje ve věcech
technicko- rganizačních:

Ing
tel.
e-mail:
adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p.,
odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691, PSČ 682 01 Vyškov
(dále jen „příjemce") na straně druhé,
se dohodly v souladu článkem 7 Smlouvy č. 1601 2 6420 uzavřené dne 18. července 2016
(dále jen „Smlouva"), na následujících změnách a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto
dodatku . 2 (dále jen „Dodatek č. 2").
Článek 1
Účel Dodatku č. 2
Účelem Dodatku Č. 2 je zapracování změn vyplývajících z nových požadavků uživatele dle
Dodatkd Č. 2 TTP v souvislosti s dodáním a zástavbou CCI radiostanic.
Článek 2
Předmět Dodatku č. 2
Změnyj Smlouvy zahrnují:
- f6zšíření řešitelského týmu;
- utipřesnění etapového řešení projektu - dopinění etapy, úprava termínů a výstupů etap;
- Přerozdělení uznaných nákladů roku 2018 do let 2018 a 2019;
- niavýšení uznaných nákladů na zabezpečení nových požadavků *zadavatele projektu
vl roce 2019;
- upřesnění Návrhu projektu;
- hodatek č. 2 TTP;
stanovení o nakládání s utajovanými informacemi.
Článek 3
Změny a doplňky Smlouvy
Smlouva se mění a doplňuje takto:
1. Rhší se v čl. 2 odst. 3 Smlouvy Etapy Č. 4 až 11 a nahrazují se etapami Č. 4 až 12 takto:
tapa č. 4; Návrh projektu zástavby CCI zařízení, dodatek konečného projektu, úprava
výrobní dokumentace prototypu
Výstup: Návrh projektu zástavby CCI zařízení,
Zápis z kontrolního dne k dodatku konečného projektu, stanovisko
uživatele
Upravená výrobní dokumentace prototypu
Termín: do 30. 11.2018
Etapa č. 5: Výroba prototypu
Výstup: Vyrobený prototyp PODTEO

Doiclatek Č. 2 smlouvy 1601 2 6420
1

Strana 2 (celkem 5)

Termín: do 31. 5. 2019
Etapa č. 6: Průvodní a provozní dokumentace
Výstup: Průvodní a provozní dokumentace prototypu PODTEO
Termín: do 31. 5. 2019
Etapa Č. 7: Podnikové zkoušky, úprava prototypu po podnikových zkouškách
Výstup: Závěrečná zpráva z podnikových zkoušek
Termín: do 31. 7. 2019
Etap Č. 8: Kontrolní a schvalovací zkoušky, úprava prototypu po kontrolních
a schvalovacích zkouškách
Výstup: Závěrečná zpráva z kontrolních a schvalovacích zkoušek
Posouzení zástavby CCI zařízení
Upravený prototyp po kontrolních a schvalovacích zkouškách
Termín: do 30. 9. 2019
Eta a Č. 9: Vojskové zkoušky, úprava prototypu po vojskových zkouškách
Výstup: Závěrečná zpráva z vojskových zkoušek
Upravený prototyp po vojskových zkouškách
Schválený projekt zástavby CCI zařízení
Termín: do 30. 11. 2019
Eta a č. 10: Návrh na zavedení prototypu do užívání v rezortu MO
Výstup: Návrh na zavedení prototypu do užívání v rezortu MO
Termín: do 31. 12. 2019
Etipa č. 11: Závěrečné oponentní řízení
Výstup: Zápis z oponentního řízení k Závěrečné zprávě
Termín: do 60 dnů po ukončení řešení projektu
EtLpa č. 12: Odevzdání výsledků vývoje
Výstup: Protokol o odevzdání výsledků vývoje prvotnímu příjemci
Termín: do 30 dnů po Závěrečném oponentním řízení
2. R í se text čl. 3 Smlouvy „Uznané náklady a poskytnuta podpora" a nahrazuje se textem:
1. Uznané náklady projektu jsou stanoveny ve výši 33 748 000 Kč (slovy:
třicettřimilionůsedmsetétyřicetosmtistc korun českých).
21 Celková výše podpory poskytovatele na projekt činí 33 748 000 Kč (slovy:
třicettřimilionůsedmsetčtyřicetosmtisíc korun českých).
31i. Rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky:
.. i
Cislo
Příjemce
Náklady
proektu
i
investiční
Vojenský
9070
i 020
technický
61420
,
ustav, s.p. neinvestiční
I
COkem účelová podpora
C4kem uznané náklady

Dodatek Č. 2 smlouvy 1601 2 6420

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

2016

2017

2018

2019

Celkem

O

O

O

O

O

534

21 797

4 478

6 939

33 748

534

21 797

4 478

6 939

33 748

534

21 797

4 478

6 939

33 748
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3. Ruší se text čl. 4 „Trvání Smlouvy a místo pinění" odst. 1 smlouvy a nahrazuje se textem
V tomto ění:
1. Ř4 ní projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí
účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. prosince 2019. Období hodnocení
výsedků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od I. ledna 2020 do 30. června 2020.
I
4. Do Smlouvy se nově doplňuje Článek 7 „Ochrana utajovaných informací" v tomto
znění: I
1. Příjemce je povinen zabezpečit ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona
č. 4, 12/2005 Sb.
2. Příjemce je povinen do 5 pracovních dnů oznámit bezpečnostnímu řediteli MO (dále
jed „BŘ MO") všechny změny v zákonných podmínkách uvedených v § 17 zákona
č. 1412/2005 Sb., které by mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability.
i
3. Přijemee je povinen neprodleně písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli
1
.
nezpůsobilost
ve vztahu k utajovaným informacím podle § 19 zákona č. 412/2005 Sb.,

I
,
zejmena
odnětí osvědčení podnikatele, a vrátit utajované informace nebo utajovaný
véjenský materiál rezortu Ministerstva obrany.

Pkjemce je povinen současně se spiněním příslušných zákonných povinností
riprodleně písemně oznámit BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými
1
informacemi
nebo ztrátu utajovaných informací rezortu Ministerstva obrany.
I
5. Piríjemce je povinen umožnit odborným orgánům poskytovatele, resp. Odboru
bezpečnosti MO, kontrolovat na základě písemného pověření BŘ MO nakládání
siutajovanymi informacemi resortu MO v rámci své osoby a svých subdodavatelů.
1
6. 11říjemce je povinen do 5 pracovních dnů doručit poskytovateli veškeré změny
dkutečností uvedených v Dotazníku podnikatele.

4.

7. l'říjemce je povinen vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů
nebo technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických
kařízení, které u podnikatele vznikly (název dokumentu, čj. apod.).
8. 13 říjemce je povinen vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo
itechnických zařízení poskytnutých jeho subdodavatelům nebo seznam utajovaných
okwnentů a technických zařízení, které u subdodavatelů vznikly (název dokumentu,
čj. apod.).
9. Příjemce má podle § 20 zákona č. 412/2005 Sb. přístup k utajovaným informacím,
které u něho vznikají nebo jsou mu poskytnuty, přičemž tyto utajované informace jsou
specifikovány v souladu se seznamem utajovaných informací stanoveným nařízením
vlády č. 522/2005 Sb., ve znění pozdějších změn a tvoří přílohu č. 3 tohoto
Dodatku č. 2.
10. Příjemce je povinen v rámci smluvních vztahů se svými subdodavateli, pro tyto
stanovit zákaz poskytování utajovaných informací dalším subjektům.
11. Úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací ve vztahu k příjemci, a to v souladu
is článkem 16 písmeno d) NVMO č. 43/2006 Věstníku, bude pinit npor. Mgr. Jan
Jiruška, tel.
Ú 7935 Jince.
12. Funkci přejímajícího bude pinit Mgr. Pavel Chrenko, OPSp SVÁ MO,
tel.
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5. Články „Změny Smlouvy" a 8 „Závěrečná ustanovení" Smlouvy se přečíslovávají na
Články 8 a 9.
6. Příloha [č. 2 Smlouvy „Návrh projektu obranného vývoje Ministerstva obrany České
republiky" se ruší a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto Dodatku Č. 2.
7. Příloh č.
i 3 Smlouvy „Takticko-technické požadavky" se doplňuje o „Dodatek č. 2
Talctičko-technické požadavky", který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2.
8. Do Sikilouvy se nově doplňuje příloha č. 5 Smlouvy „Seznam utajovaných informací",
která je přílohou č. 3 tohoto Dodatku Č. 2.
9.

Do Sinlouvy se nově doplňuje příloha č. 6 Smlouvy „Podklady pro realizaci projektu dle
NVIVÍO Č. 60/2017 čl. 9 odst. 1 písm. a) a 1) Věstníku", která je přílohou Č. 4 tohoto
i
Dodatku č. 2.
Článek 4
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Osta ní ustanovení Smlouvy a jejího Dodatku č. 1 nedotčená Dodatkem č. 2 zůstávají
v plaitnosti beze změn.
2.

Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve třech výtiscích v hodnotě originálu o čtyřech
listech a třech přílohách, z nichž poskytovatel obdrží dva výtisky a příjemce jeden výtisk.

3. Tento Dodatek Č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
4.

Nedílnou součástí Dodatku Č. 2 Smlouvy jsou přílohy:
Přillha Č. 1 — Návrh projektu obranného vývoje MO ČR

počet listů: 19

Příloha Č. 2 — Dodatek Č. 2 Talcticko-technické požadavky

počet listů: 4

Příloha Č. 3 — Seznam utajovaných informací

počet listů: 1

Příloha Č. 4 — Podklady pro realizaci projektu

počet listů: 2

V Praz dne:

26. 06. 2018

V Praze dne:

ůr 45 • Vt

Příjemce:

Poskytovatel:

'Cr 4ťk7
ir
Vojenský technický ústav, s.p.
1111adoboleslanká 944. Kbely, 197 OO Praha 9
IC 24272523. DIC C224272523
15
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