
DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 1810400121

1.
SMLUVNÍ STRANY

1.1. Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01, Praha 6
jejímž jménem jedná:

na adrese: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: ka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Osoba oprávněná k jed chnických:

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor logistiky, zabezpečení a podpory
nám. Svobody 471/1
160 01 Praha 6

Osoba oprávněná k převzetí díla:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Vojenský technický ústav, s.p.,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Praha 9-Kbely, Mladoboleslavská 944, PSČ 197 06
statutární orgán:
IČO:
DIČ: CZ24272523
číslo účtu: 107-4407400207/0100
Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních a
technických:

Osoba oprávněna jednat ve věcech ekonomických:

adresa pro doručování korespondence Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9 – Kbely

(dále jen „zhotovitel“)



uzavírají na základě předloženého technického řešení zpracovaného v souladu s odst. 6.2. Smlouvy
o dílo č. 1810400121 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 1.

2.
Změny Smlouvy

1. V příloze č. 1 Smlouvy se ruší text čl. 5 a nahrazuje se následovně:

„K zabezpečení činnosti na ZANCC v lokalitě Čeradice je požadováno dodat záložní síťové prvky
v konfiguraci CISCO 9300-24P-A s advanced licencí, redundantním zdrojem, zapojené do
STACKu, 48 metalických portů a 8 optických Gbit portů, včetně podpory na 3 roky“.

2. V Příloze č. 11 Smlouvy, se v tabulce SEZNAM POLOŽEK, NA KTERÉ JE
POŽADOVÁNO UPLATNIT KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKU:

u položky č. 18 ruší text v posledním sloupci a nahrazuje se následovně:

„Datový rozvaděč 19´´/48U včetně vybavení“,

ruší celý text položky č.22 bez náhrady,

ruší text v posledním sloupci položky č. 23 a nahrazuje se následovně:

„22. Přepínač datový switch 9300-24P-A“

3.
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně jejich příloh neupravená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají
v platnosti beze změn.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky o 2 stranách.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka odboru logistiky, Ředitel státního podniku

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky


