MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
ÚIA-355-35/2011-OOŠM

Výtlačok číslo:
Počet listov: 2
Prílohy: 1/1

DODATOK č.1

k zmluve o dielo č.2011/119
( LOT 006/011/DO) uzatvorenej medzi
Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
a Letecké opravovne Trenčín, a. s, Trenčín
Číslo objednávky v SAP-R/3:

6 4 0 0 0 0 0 1 5 3

V súlade s ustanovením článku XI. „Záverečné ustanovenia bod 11.3. zmluvy o dielo č.
2011/119 sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvy takto:
1.) V článku II. „Predmet zmluvy“ sa bod 2.1.2.) mení takto:
2.1.2. požadované práce nad rozsah technických podmienok GO ( oproti platným TP 1162M-1292-08) zabezpečí zhotoviteľ prostredníctvom oprávnenej organizácie
na vykonávanie údržby (GO) výrobkov leteckej techniky :
- generálnu opravu 1 ks leteckého motora AI-25TL. Leteckému motoru AI25TL bude stanovený MTR oprávnenou organizáciou na vykonávanie údržby
(GO) výrobkov leteckej techniky ,
- generálnu opravu 1 ks spúšťacieho motora SAPHIR-5. Spúšťaciemu motoru
SAPHIR-5 bude stanovený MTR oprávnenou organizáciou na vykonávanie
údržby (GO) výrobkov leteckej techniky ,
- opravu pozemného vybavenia a náradia zo súpravy 1:1,
- zmena uchytenia bloku BPP-39 ( zmeniť jeho uchytenie za
výhodnejšie ),
- výmena skrutiek konektorov bloku BDP-26SK ( zmeniť jeho uchytenie za
výhodnejšie ),
- výmena zapaľovacieho zdroja generátora vzduchu SAPHIR-5 LUN 2203-8 za
nový typ PBS81550.01 na základe bulletínu vydaného výrobcom č.B11311012,
- vykonanie opravy núdzových dávok,
- výmena akumulátoru 12SAM28 za VARTA F20/25 H1C-L na základe
bulletínu č. 1701610013 ( akumulátor VARTA dodá objednávateľ ),
- výmena batérie a preskúšanie ultrazvukového majáku ELP-362D.
2.)

V článku IV. „Cena a platobné podmienky“ sa bod 4.1.a 4.1.1.) mení takto:

4.1. Cena zhotoveného diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške
2 522 162,03 EUR (slovom dvamiliónypäťstodvadsaťdvatisícstošesťdesiatdva03/100
EUR) vrátane DPH. V dohodnutej cene za plnenie diela sú zahrnuté všetky náklady
zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela.
Jednotlivé platby za rok 2011 realizovať podľa prílohy 1.
DODATOK č.1 k ZOD č.2011/119
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MINISTERSTVO OBRANY SR

Príloha 1

Úrad pre investície a akvizície

Počet listov: 1
ZOD č.2011/119 ( LOT 006/011/DO )

K č.p. ÚIA -355-35/2011

Čerpanie finančných prostriedkov v členení po jednotlivých etapách
Lietadlo L-39 CM ev. č. XXXX výrobného čísla XXXXXX
II. generálna oprava

Etapa

Termín plnenia
do:
do 30.11.2010

E-01-GO

15.12.2010

Názov

Cena bez DPH
(EUR)

Cena s DPH (EUR)

Prísun a prevzatie lietadla
Prevzatie liatadla do opravy, posúdenie technického stavu, rozstykovanie lietadla, demontáž
motora

Cena celkom v EUR (€) za rok 2010 podľa zmluvy ZoD č. 2010/1003

92 437,00

110 000,03

92 437,00

110 000,03

E-01-GO

31.06.2011

Demontáž lietadla - dokončenie, odstránenie vonkajšieho náteru,preskúšanie a oprava
agregátov, prístrojov v LOTN a v kooperácii - rozpracovanie, oprava inštalácií - rozpracovanie

710 000,00

852 000,00

E-02-GO

30.09.2011

Nitárske práce, preskúšanie a oprava agregátov, prístrojov v LOTN a v kooperácii ukončenie, oprava inštalácií - ukončenie,práce v zmysle 2.1.2

717 365,00

860 838,00

E-03-GO

31.11.2011

Funkčné preskúšanie, nivelácia, zhotovenie vonkajšieho náteru, zálet lietadla po GO

582 770,00

699 324,00

Cena celkom v EUR (€) za rok 2011 podľa zmluvy ZoD č. 2011/119

2 010 135,00

2 412 162,00

C E N A C E L K O M ( ZoD č. 2010/1003 a ZoD č. 2011/119 )

2 102 572,00

2 522 162,03

Odovzdanie lietadla oprávnenému zástupcovi objednávateľa po vykonanej generálnej oprave

