
Dodatek č. 1 ke smlouvě číslo č. 1701 2 6720

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

UGV-Pz - Automatizovaný bezosádkový průzkumný pozemní prostředek

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika — Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná: ředitel Odboru vyzbrojování

II

pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO

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

lč: 60162694

DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
, 110 03 Praha 1

číslo účtu:

vyřizuje ve věcech smluvních:
•
•

vyřizuje ve věcech technicko-organi

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

(dále jen ,poskytovatel") na straně jedné
a

2. Vo enský technický ústav, s.p.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely

jehož jmé em jedná: ředitel státního podniku

IČ: 242 72 523

DIČ: CZ24272523

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

vyřizuje ve věcech smluvních:
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vyřizuje ve věcech technicko-orga

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p.

odštěpný závod VTLiVM

Dlouhá 300

763 21 Slavičín

(dále jen „příjemce") na straně druhé,

se dohodl). v souladu s čl. 7 Smlouvy č. 1701 2 6720 (dále jen „Smlouva"), na následujících

změnách a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1").

Článek 1
Účel dodatku

Účelem D datku Č. 1 je zapracování změn v takticko-technických požadavcích plynoucích ze

závěrů z kontrolního dne konaného dne 12. září 2018.

Článek 2
Předmět dodatku

Smlouva se mění a doplňuje takto:

V přílle č. 3 Smlouvy „Takticko-technické požadavky na vývoj" se ruší text odstavce

4.1.2 a nahrazuje se tímto textem:

4.1.2 Povrchová ochrana (p)

4.1.2.1 Ochranný maskovací nátěrový systém (p)

4.1.2.2 Modulární mobilní maska (v)

Článek 3
Ostatní a závěrečná ustanovení

I. Ostatru ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

2. Dodali( Č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve třech výtiscích v hodnotě originálu o třech listech,

z nichi poskytovatel obdrží dva výtisky a příjemce jeden výtisk.
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3. Tento jDodatek Č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních
strana účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Praze dne:V Praze dne:

Poskytova el: Příjemce:


