
Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě číslo 145110096

„Opravy speciálních optických přístrojů"

Článek I
Smluvní strany

Česká republika — Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování

pozemních sil Sekce vyzbrojování akvizic MO

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

le: 601 62 694
DIČ CZ 60162694
bankovní spojení: čNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

Číslo účtu:
vyřizuje ve věcech smluvních: lng. Karel RAPANT, tel.:

e-mail:
vyřizuje ve věcech technických
(přejímající): Ing. Mgr. Jiří RAKOUSKÝ, tel.:

nebo
Ing. Jan HANOUSEK, tel.:
e-mail:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

Glomex MS, s.r.o.

Zapsaná (y) v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140652.

Se sídlem: Pod Lipami 2562/31, 130 00 Praha 3
IČ: 28426525
DIČ: CZ28426525
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání (přejímací): Ing. Jiří Sadilek, jednatel
Jaroslav Zapletal, obchodně-technický manažer

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Bc. Petra Fišerová

Telefon, fax, email:
Adresa pro doručování korespondence: Pomněnková 61, 106 00 Praha 10

(dále jen „zbotovitel"), na straně druhé,



Objednatel: Zhotovitel:

ůiř-nř

se dohodly v souladu s čl. IV odst. 7 Rámcové smlouvy Č. 145110096 (dále jen „Smlouva") na
následujících změnách a dopinění Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku Č. 1.

Článek 1
Účel dodatku

Účelem dodatku Č. 1 je změna finančního limitu čerpání finančních prostředků k provedení díla a
zohledněni organizačních změn na straně objednatele.

Článek 2
Změny a doplňky Smlouvy

Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Text záhlaví Smlouvy „Smluvní strany" se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto
dodatku Č. 1.

2. V čl. IV odst. 6 se text:
„Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v jednotlivých létech v následujících
maximálních finančních objemech:

v roce 2014 max. 5 600 000,- Kč. včetně DPH;
v roce 2015 max. 3 900 000,- Kč. včetně DPH;
v roce 2016 max. 4 200 000,- Kč, včetně DPH.

ruší a nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se dohodl že dílo bude provedeno v jednotlivých létech v celkovém
maximálním finančním objemu: 13 700 000,00 Kč, včetně DPH, (slovy: třináct milionů
sednisettisk korun českých).

Článek 3
Ostatní a závěrečná ustanovení

I. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem Č. 1 zůstávají
v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 2 listech, z nichž jeden výtisk obdrží
zhotovitel a jeden výtisk objednatel. Oba výtisky mají stejnou platnost.

3. Dodatek Č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- a 03. 2016
V Praze dne: V Praze dne: o 3'1°46

Ing. Jiří Sadilek
jednatel
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