
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 1452010109
o provedení služeb souvisejících s pořízením a certifikací „speciální a výškové výstroje pro

piloty TL - nákup'1

ČI. I.
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: 6
zastoupena: ředitelkou odboru vyzbrojování

Sekce vyzbrojování a akvizic
Se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Praha, Na příkopě 28
číslo účtu:
zástupce objednatele ve věcech smluvních:

zS SVA MO

zástupce objednatele ve věcech organizačních a technických:
OVVzS SVA MO

Adresa pro doručován
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Vojenský technický ústav, s. p.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 75859
se sídlem: , 197 00 Praha 9
zastoupen: editelem státního podniku
IČO:
DIČ: CZ4272523
bankovní spojení: Na příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu:
zástupce zhotovitele

zástupce zhotovitele

zástupce zhotovitele

MO



adresa pro doručovaní korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p.
Odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944, Kbely
197 00 Praha 9

(dále jen jako „poskytovatel“)

uzavírají v souladu s čl. XV odst. 5 smlouvy č. 1452101109 o provedení služeb souvisejících
s pořízením a certifikací „Speciální a výšková výstroj pilotů taktického letectva“, uzavřené
dne 10. listopadu 2016 (dále jen „smlouva) tento dodatek č. 3 ke smlouvě (dále jen
„dodatek“).

ČL II
Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je změna parametrů plnění předmětu smlouvy a změna identifikačních
údajů.

ČL III
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je úprava čl. II odst. 1 a 3 a doplnění čl. II o odst. 4, a odst. 5.

ČL IV
Změny a doplňky

Od účinnosti toho dodatku se smlouva mění a doplňuje takto:

1. Text čl. II odst. 1. písm. a) se doplňuje takto:

Součástí plnění poskytovatele je i převzetí zboží a obstarání jeho dopravy do místa
určení a to z celního úřadu do VZ 551210 Štěpánov, včetně jeho pojištění po celou
dobu přepravy na pojistnou částku odpovídající ceně zboží (včetně všech poplatků).

2. Text čl. II odst. 3 se doplňuje takto:

Poskytovatel je oprávněn splnit předmět smlouvy prostřednictvím částečného
plnění dílčích plnění, podle čl. II. odst. 1 písm. a) smlouvy.

3. Text čl. II se doplňuje o odst. 4. takto:

Objednatel se zavazuje převzít částečné plnění z jednotlivých dílčích plnění,
a to způsobem obdobným jako v případě dílčích plnění.

4. Text čl. II se doplňuje o odst. 5. takto:

Objednatel bere na vědomí rozšíření předmětu smlouvy a s tím související nárůst
finančních nákladů; toto bude podrobně upraveno následujícím dodatkem.

Se iic

pr



Cena za plnění neobsahuje skladné za zásilku s označením BWI 7511590. Toto
skladné za objednatele uhradí poskytovatel a následně bezodkladně přefakturuje
objednateli; toto bude upraveno dalším dodatkem

ČL V
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze
změny.

2. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 stranách, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
tohoto dodatku vylučovali 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.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
zveřejněním v informačním systému Registru smluv a tvoří nedílnou část výše uvedené
smlouvy.

V Praze dne 'V- 2018 V Praze dne 2018


