
DODATEK C. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Systémy vojenské letecké informační služby - nákup“
č. 1710400018

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem:
zastoupena:

se sídlem kanceláře:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
ředitelkou odboru vyzbrojování vzdušných

sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

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

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

Vojenský technický ústav, s. p.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupena: ředitelem státního podniku
IČO;
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: a Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07
číslo účtu:

kontaktní osoba:

kontaktní osoba ve v

kontaktni osoba ve v

adresa pro doručování korespondence:
Mladoboleslavská 944,
Kbely, 197 00 Praha 9

(dále jen „zhotovitel44) na straně druhé
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se ve smyslu ustanovení čl. XVI odst. 11. smlouvy o dílo č. 1710400018 (dále jen ,,smlouva“) uzavřené
mezi smluvními stranami dne 18. 4. 2018 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen
„dodatek").

Č1.I
Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava doby plnění.

Čl. II
Předmět dodatku

1. Text článku III., odst. 1 se rozšiřuje o následující:

Tato doba se automaticky prodlouží o dobu zpoždění předání pracoviště VLIS objednatelem
zhotoviteli. Všechna plnění s dobou ukončení po 1. 8. 2018 dle Přílohy č. 6 se o tuto dobu
posouvají.

Čl. 111

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích o 2 listech. Výtisk má platnost originálu.

Zhotovitel a objednatel obdrží každý po jednom výtisku.

2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti

v původním znění.

3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem

podpisu druhou smluvní stranou, není-li právním předpisem stanoveno jinak.

V Praze dne ^

Za objednatele:

Razítko a podpis

V Praze dne ^ ^
Za zhotovitele:
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