
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 155210216

I.

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupena:

Se sídlem kanceláří:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Mgr. Danielem Koštovalem
Náměstkem pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:

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

(dále jen „objednatel“)

a

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17749

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupena:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání:

Kontaktní osoba:

Dolínek, U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda
24194204
CZ24194204 .

členem představenstva
a.s., Budějovická 1912, 140 00 Praha 4

IBAN: CZ06 0800 0000 0000 0426 8602
BIC (SWIFT): GIBACZPX

Telefonické a faxové spojení:

j Sí.*kco vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vz

právník:

datum:

podpis:



Adresa pro doručování korespondence:
U Letiště 374, Dolínek
250 70 Odolena Voda

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel a objednatel jsou samostatně dále označováni také jako „Smluvní strana“ a společně jako
„Smluvní strany“.

se v souladu s čl. XIX. odst. 11 Smlouvy o dílo č. 155210216 ze dne 16. 9. 2015 (dále jen „smlouva“)
dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.
Účel dodatku

Účelem dodatku je upřesnění odpovědnosti objednatele v průběhu provedení kontrolně přejímacího letu
a úprava podmínek pro použití agregátů při realizaci díla na základě požadavku zhotovitele ze dne
18. ledna 2018 a změny rozsahu seznamu technické dokumentace na základě požadavku velitele
vzdušných sil AČR ze dne 31. července 2017. Veškeré finanční podmínky plnění smlouvy, jakož i
celkový finanční rámec smlouvy, zůstávají nezměněny.

III.
Předmět dodatku t

Předmětem dodatku je úprava čl. I a Vlil smlouvy a přílohy č. 19 „Seznam technické dokumentace“
smlouvy.

IV.
Změny a doplňky

1. Identifikační údaje v čl. I smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v čl. 1 tohoto dodatku.

2. Znění textu čl. Vlil odst. 3. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

3. Znění textu čl. Vili odst. 25 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

4. Znění textu přílohy č. 19 „Seznam technické dokumentace“ smlouvy se ruší a nahrazuje zněním
přílohy č. 1 „Seznam technické dokumentace“ tohoto dodatku.

V.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
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2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích o2 listech a 1 přílohy, z nichž 1 výtisk obdrží objednatel
a 1 výtisk zhotovitel, přičemž každý má platnost originálu.

3. Smluvní strany výslovně vylučují jakoukoliv úpravu tohoto dodatku v jiné než v písemné formě.

4. 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.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním
v Informačním systému registru smluv a tvoří nedílnou součást smlouvy.

6. Nedílnou součástí dodatku je i následující příloha:

Příloha č. 1 „Seznam technické dokumentace“ 1 list

V Praze dne 7.C 2018 V Odoleně Vodě dne 2-f- > , 2018

Mgr. Daniel Koštoval

Náměstek pro řízení sekce vyzbrojování
a akvizic MO

Giuseppe Giordo

člen představenstva

Podpis a razítko poskytovatele
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Seznam technické dokumentace Příloha č. 1 Dodatku č. 1
Příloha č. 19 Smlouvy č 155210216

Stránka č. 1
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Označení Název
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Rozsah úprav

Cena za 1 ks

originálu bez

DPH

Cena za 1 ks

originálu včetně

DPH

Cena za 1 kopii

bez DPH

Cena za 1 kopii

včetně DPH

Počet

kopii

Cena celkem za

kopie bez DPH

Cena celkem za

kopie včetně

DPH

8 264 463,00 Kč 10 000 000,23 Kč


