
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
na provádění obnovy provozuschopnosti leteckých akumulátorů

Č. 175210190

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika — Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Zastoupena: ředitelkou odboru
e vyzbrojování a akvizic MO,

Se sídlem kanceláří: náměstí Svobody 471/4, 160 01, Praha 6

IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: ČNB - pobočka 701, Na Příkopě 28, Praha 1

Kontaktní osoba:

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel") na straně jedné
a

2. Vojenský technický ústav, s.p.
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Zastoupena: ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních

Kontaktní osoba ve věcech technických:

MO



Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p.
Odštěpný závod VTÚLaPV0
Mladoboleslavská 944
Kbely, 197 00 Praha

(dále jen „poskytovatel") na straně druhé

se dohodly, že v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve mění pozdějších předpisů (dále jen „OZ"), uzavírají tuto smlouvu o poskytování služeb
Č. 175210190 (dále jen „smlouva").

ČI. 1
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zabezpečení provozuschopnosti letecké techniky prováděním obnovy leteckých
akumulátorů (dále jen „LA").

ČI. 2
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je:

a) obnova provozuschopnosti leteckých akumulátorů (dále jen „LA") a pořízení náhradních
dílů (dále jen „ND") LA k zabezpečení obnovy provozuschopnosti vojenské techniky,
pro kterou jsou v případě havarijní situace jediným zdrojem elektrické energie.
Poskytovatel zabezpečí objednateli provádění kontrol všech částí, obnovu
elektrochemických parametrů bateriových článků tzv. absolutní výměnou a stanovení
nového tečhnického života LA dle dokumentace výrobce. Podrobný popis předmětu
smlouvy včetně označení dokumentace, podle které bude prováděna obnova LA,
je uveden v příloze č. 2 smlouvy - „Specifikace předmětu smlouvy" (dále jen „příloha

Č. 2"), která je její nedílnou součástí.

b) poskytnout objednateli technickou pomoc, výcvik a zaškolení osob technického
personálu při zavedení nových zařízení nebo agregátů;

(dále jen „služba").

c) závazek objednatele za řádně a včas provedenou službu zaplatit dohodnutou cenu dle
čl. 3 smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na poskytování služby a postupným dílčím piněním podle
objednávek (dále jen „dílčí pinění") dle vzoru, který je přílohou č. 3 smlouvy.

ČI. 3
Cena za poskytovanou službu

1. Cena za pinění je sjednána v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů a je cenou nejvýše přípustnou.

2. Maximální finanční limit pinění dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této smlouvy činí:

25 994 000,00 Kč včetně DPH
(slovy: dvacetpětmilionůdevětsetdevadesátčtyřitisíc korun českých),

cena bez DPH činí 21 482 644,63 Kč
(slovy: dvacetjednamilionůčtyřistaosmdesátdvatisícšestsetětyřicetětyři korun českých 63 haléřů),

DPH ve výši 21 % činí 4 511 355,37 Kč
S ytuilionypětsetjedenácttisíctřistapadesátpět korun českých 37 haléřů)
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3. Smluvní strany se dohodly na nákladovém způsobu tvorby ceny dílčího pinění za použití
schválených cen výkonů a ostatních nákladů pro tvorbu ceny dílčího pinění uvedených v příloze
Č. 1 „Ceník" (dále jen „příloha Č. I") smlouvy, která je její nedílnou součástí.

4. Cena dílčího pinění bez DPH zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s piněním jeho
závazků dle této smlouvy (tj. náklady na dopravné, provádění výcviku a zaškolení v rámci
poskytované služby včetně dopinění /aktualizace/ a dodávání nové technické dokumentace
výrobce, náklady na provádění oprav včetně diagnostiky, dopravy, kontrolního měření, atd.)
a je stanovena jako cena nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

5. K ceně dílčího pinění bez DPH bude připočtena DPH ve výši dle platných a účinných právních
předpisů ke dni zdanitelného pinění.

6. Poskytovatel se zavazuje objednateli účtovat náhradní díly uvedené v příloze č. 1 smlouvy
v cenách uvedených v této příloze.

7. Ceny ostatních náhradních dílů (materiálu) použitých k dílčímu pinění je poskytovatel povinen
kalkulovat a objednateli náhradní díly (materiál) dodávat v cenách v místě a čase obvyklých
s tím, že celkově za dobu pinění smlouvy a za daná období pinění nesmí být překročena cena
za službu podle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Poskytovatel bere na vědomí znění

12 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tedy, že v případě, kdy cena náhradních dílů (materiálu)
bude vyšší než cena obvyklá podle 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, tj. cena tvořená kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů
a přiměřeného zisku, je taková cena neplatná v rozsahu rozdílu, o který překračuje přípustnou
výši. Na úhradu ceny vyšší než obvyklé nevzniká poskytovateli nárok.

8. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly podkladové dokumentace pro kalkulaci fakturovaných
cen a to v době od zahájení pinění smlouvy do doby jednoho roku po ukončení pinění smlouvy.
Předložení podkladové dokumentace ke kontrole si písemně vyžádá objednatel a poskytovatel
je povinen si domluvit termín kontroly s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických
uvedenou v úvodu smlouvy (dále též jako „zástupce objednatele").

9. Pokud budou u poskytovatele zdanitelného pinění shledány důvody k napinění institutu ručení
za daň podle 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem
zajištění daně.

ČI. 4
Místo a doba pinění

1. Místa pinění jsou:

—VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou
—VÚ 7214 Čáslav
— VÚ 8407 Praha — Kbely

a sídlo poskytovatele

Vojenský technický ústav, s.p.
Odštěpný závod VTúLaPV0
Mladoboleslavská 944
Kbely, 197 00 Praha

2. Poskytovatel ukončí pinění nejpozději dne 15. října 2022 včetně s tím, že pokud objednatel
vystaví a poskytovatel potvrdí objednávku v době do 15. října 2022, je poskytovatel povinen
dílčí pinění uvedené v objednávce spinit v termínu uvedeném v objednávce.

Dílčí pinění bude poskytováno podle objednávek objednatele dle přílohy č. 3 smlouvy
kwirďi:ctitzrnínech jím určených a potvrzených poskytovatelem. V případě, že skutečný

3.
Sekce

O
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rozsah závady nebude z objektivních důvodů umožňovat odstranění závady v předem
dohodnuté lhůtě dílčího pinění, dohodne poskytovatel se zástupcem objednatele prodloužení
termínu dílčího pinění v maximální možné dálce 30 kalendářních dnů. Za objektivní důvody
ve smyslu předchozí věty se výslovně nepovažují: hospodářské, personální, finanční
či obdobné důvody na straně poskytovatele a/nebo subdodavatele poskytovatele. Smluvní
strany sepíší o prodloužení termínu dílčího pinění dodatek k objednávce, který se po
oboustranném podpisu smluvních stran stane nedílnou součástí objednávky. V tomto dodatku
smluvní strany popíší důvody, jež byly pro prodloužení termínu dílčího pinění rozhodující.

4. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý telefonický nebo elektronický příjem objednávek
a dalších pokynů objednatele definovaných touto smlouvou.

5. Dílčí pinění se považuje za ukončené, je-li provedeno řádně a včas. Dnem spinění dílčího
pinění smlouvy se rozumí den podpisu „Protokolu o předání/po provedení dílčího pinění
smlouvy" (dále jen „protokol") dle přílohy č. 5 smlouvy (dále jen „Protokol").

Čl.
Podmínky pinění

1. Objednatel pověřil jako své zástupce pro zpracování objednávky dle přílohy č. 3 smlouvy,
předávání a přebírání jednotlivých dílčích pinění dle smlouvy následující osoby, nebo jimi
pověřené osoby:

2. ště nad Oslavou

5.

S
O

(dále jen „zástupce objednatele")

3. Zástupce objednatele vyhotoví objednávku dle přílohy č. 3 smlouvy a odešle ji poskytovateli
služby. Ten vyhotoví cenovou kalkulaci dílčího pinění dle přílohy č. 4 smlouvy „ Cenová
kalkulace dílčího pinění", dopiní odkaz na konkrétní technickou dokumentaci, podle které bude
objednávka prováděna a s potvrzenou objednávkou zašle zpět zástupci objednatele
do 3 pracovních dnů od jejího obdržení.

4. Potvrzenou objednávku s cenovou kalkulací zašle zástupce objednatele elektronicky
k posouzení a schválení kontaktní osobě ve věcech technických a organizačních Agentury
logistiky:

-

n
-

Kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních Agentury logistiky provede kontrolu
poptávané služby a odsouhlasí provedení objednávky a cenovou kalkulaci. Tento souhlas zašle
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tíe

Od

Zástupce objednatele si s poskytovatelem dojedná technické záležitosti pro pinění díla a zašle
kopii potvrzené objednávky s cenovou kalkulací Úřadu pro obrannou standardizaci,
katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úř OSK SOJ"). Velitel útvaru je povinen
neprodleně hlásit osobě pověřené ve věcech smluvních změny ve výše uvedených osobách.

6. Zástupce objednatele zašle objednávku na kontaktní adresu poskytovatele:

Vojenský technický ústav, s.p.
Odštěpný závod VTÚLaPV0
Mladoboleslavská 944
Kbely, 197 00 Praha

7. Poskytovatel se zavazuje přebírat LA k provedení dílčího pinění dle jednotlivých očíslovaných
objednávek v termínu a v místě uvedeném na objednávce. Objednávky v listinné podobě budou
v příslušném kalendářním roce číslovány vzestupně.

8. Před zahájením dílčího pinění u zástupce objednatele, se poskytovatel prokáže potvrzenou
objednávkou. Při předávání LA zástupcem objednatele poskytovateli k provedení dílčího pinění
v rámci vstupní kontroly bude po provedení kontroly technického stavu a úpinosti LA sepsán
a podepsán protokol.

9. Poskytovatel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých LA k provedení
dílčího pinění proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejího předání
předávajícímu.

10. Zástupce objednatele jednotlivých dílčích pinění není povinen převzít dílčí pinění, které
vykazuje nedostatky nebo není v souladu se smlouvou. O převzetí, případně nepřevzetí dílčího
pinění v rámci kontroly technického stavu a úpinosti LA sepíše a podepíše zástupce
poskytovatele protokol. V případě nepřevzetí dílčího pinění se do protokolu uvedou důvody
jeho nepřevzetí a tuto skutečnost oznámí zástupce objednatele neprodleně kontaktní osobě ve
věcech technických a organizačních Agentury logistiky.

11. Přebírání LA dle konkrétní objednávky bude pokračovat po odstranění vad, pro které bylo
přerušeno.

12. Řádné předání hotového dílčího pinění bude potvrzeno podepsáním protokolu zástupcem
objednatele dle místa pinění uvedeného na objednávce a poskytovatelem. V protokolu bude
zejména uveden název LA a její počet, popis prováděného dílčího pinění, počet hodin
servisních prací, popis technického stavu a úpinost LA.

13. Náhradní díly (dále jen „ND") na LA zajišťované poskytovatelem, které budou v rámci
prováděných prací vyměněny, popř. instalovány, musí být nové (ne starší 2 let) nepoužité,
nerepasované, odpovídající technické dokumentaci, technickým normám a předpisům výrobce,
platných v době zajištění. Poskytovatel je povinen na základě vyžádání objednatele, doložit
doklady prokazující tuto skutečnost. V případě dodání nového ND mimo rámec prováděných
prací, jako tzv. skladová zásoba, bude zástupcem objednatele vystaveno identifikační číslo
dodávky ND (IDED), které zástupce objednatele uvede v protokolu.

14. Původcem odpadu, který při provádění dílčího pinění vznikne, je poskytovatel. Poskytovatel
zajistí odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15. Smluvní strany se zavazují vzájemně se písemně informovat o skutečnostech,
které znemožňují, resp. podstatně omezují pinění smlouvy nebo závazky stran, a to do
10 pracovních dnů od vzniku takovéto skutečnosti.

16. Poskytovatel je též povinen provést zaškolení osob určených objednatelem v případě,
kdy dojde ke změnám v provozu, údržbě apod. zařízení po provedeném dílčím pinění. Termín
a další s tím spojené okolnosti je povinen si poskytovatel dohodnout se zástupcem objednatele

ei
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tak, aby nedošlo k ohrožení letového provozu a byl napiněn účel této smlouvy. Cena
za zaškolení je zahrnuta v ceně za pinění z této smlouvy.

17. Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat dílčí pinění v souladu s platnou technickou
dokumentací výrobce a souvisejících ČSN tak, aby po provedení dílčího pinění LA splňovaly
předepsané technické parametry stanovené v technické dokumentaci výrobce.

Čl. 6
Platební a fakturační podmínky

1. Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad za provedená dílčí pinění dle
Čl. 2 odst. 2 smlouvy, a to vždy po ukončení kalendářního měsíce (souhrnně jednou fakturou
za všechna dílčí pinění v daném měsíci) a podpisu příslušných protokolů. Poskytovatel
je povinen vyhotovit daňový doklad ve 2 výtiscích (originál a kopie). Objednatel neposkytuje
zálohové platby.

2. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti uvedené v ust. § 435 odst. 1 OZ.
Kromě toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:

• označení dokladu jako daňový doklad (faktura) a jeho číslo,

• číslo smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví smlouvy,

• datum vystavení a splatnost daňového dokladu (faktury),

• specifikace dílčího pinění,

• IČO a DIČ smluvních stran,

• číslo bankovního účtu poskytovatele a název banky;

• počet příloh a razítko poskytovatele s podpisem osoby oprávněné podepisovat daňový
doklad (faktury) za poskytovatele;

• v příloze daňového dokladu (faktury) poskytovatel přiloží za každé spinění dílčího pinění
originál objednávky s případným dodatkem, originál protokolu podepsaný příslušnými
zástupci objednatele, vypiněnou přílohu č. 4 — Cenová kalkulace dílčího pinění a Osvědčení
o jakosti a kompletnosti resp. Certifícate of Conformity potvrzené ZSOJ resp. GQA;

• potvrzený protokol s uvedením čísla IDED u dodaného ND (skladová zásoba);

• stanovisko k napinění katalogizační doložky vydané Úřadem pro obrannou standardizaci;

Na daňovém dokladu musí být uvedeny identifikační údaje objednatele v následujícím znění-

Česká republika — Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694

v zastoupení:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám Svobody 471
160 01 Praha 6

3. Splatnost daňové dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. V případě, že bude
daňový doklad doručen objednateli v období od 12. prosince příslušného kalendářního roku
do 28. únorem následujícího roku, činí splatnost dokladu 60 kalendářních dnů od okamžiku
jeho doručení. Poslední daňový doklad musí být předložen k proplacení nejpozději 12. prosince
2022. Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem odepsání v něm uvedené částky

l,e a jejím směřováním na účet poskytovatele.
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4. Případný opravný daňový doklad je poskytovatel povinen vystavit a doručit objednateli
dol 4 dnů od vyžádání objednatelem. Doba splatnosti opravného daňového dokladu, tj. den
připsání příslušné částky na účet objednatele, je 21 dnů ode dne jeho doručení.

5. Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti, neobsahuje-
li požadované náležitosti, není doložen požadovanými doklady nebo obsahuje neúpiné
či nesprávné cenové údaje a náležitosti nebo má jiné vady. V případě oprávněného vrácení
poskytovatel vystaví nový daňový doklad. Vrácením daňového dokladu přestává běžet původní
lhůta jeho splatnosti a nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nového (opravného)
daňového dokladu objednateli. Poskytovatel je povinen nový daňový doklad doručit objednateli
na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy, a to do 5 pracovních
dnů ode dne doručení oprávněně vráceného daňového dokladu poskytovateli, pro zachování
lhůty pro vrácení daňového dokladu postačí jeho odeslání poskytovateli v době jeho splatnosti.
Při vrácení daňového dokladu objednatel uvede důvod jeho vrácení a v případě oprávněného
vrácení poskytovatel vystaví daňový doklad nový.

6. Všechny částky v Kč poukazované mezi poskytovatelem a objednatelem na základě smlouvy
musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených
s převodem na jejich účty.

Čl. 7
Vlastnictví a odpovědnost za škody na LA předané k provedení dílčího pinění

1. Vlastníkem LA, předaného poskytovateli k provedení dílčího pinění je objednatel.

2. Nebezpečí škody na předaném LA k provedení dílčího pinění přechází z objednatele
na poskytovatele okamžikem podpisu protokolu a zpětně po provedení dílčího pinění
z poskytovatele na objednatele rovněž po podpisu protokolu.

Či. 8
Záruka za jakost a podmínky uplatnění práv z odpovědnosti ze záruky za jakost

1. Poskytovatel přejímá závazek záruky za jakost poskytnutého dílčího pinění od data převzetí
dílčího pinění uplatňovatelem objednávky po dobu 24 měsíců na dílčí pinění a 24 měsíců
na nové náhradní díly poskytnuté v rámci dílčího pinění. Záruční doba je přerušena na dobu,
po kterou nelze poskytnuté dílčí pinění užívat pro jeho vady.

2. Reklamaci uplatňuje zástupce objednatele písemně u poskytovatele formou „Oznámení
o uplatnění práv ze záruky za jakost" (dále jen „Oznámení") dle přílohy č. 6 smlouvy
poskytovateli omámení. Zástupce objednatele bude vady zboží uplatňovat telefonicky nebo e-
mailem, a to: e-mail: reklamace®vtusp.cz. V oznámení musí být vada popsána a uvedeno,
jak se projevuje. Dále v oznámení může zástupce objednatele uvést své požadavky, jakým
způsobem požaduje vadu odstranit. Vady v záruce za jakost jsou uplatněny okamžikem
doručení oznámení.

3. K oprávněnosti reklamované vady se poskytovatel vyjádří ve lhůtě 3 dnů po obdržení
reklamace. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v piném rozsahu. Lhůta
k odstranění vady je 30 kalendářních dnů od uplatnění reklamace.

4. Po odstranění reklamované vady sepíše poskytovatel se zástupcem objednatele zápis
o odstranění reklamované vady. Poskytovatel jeden výtisk zašle zástupci objednatele a ten jej
pak zašle osobě pověřené ve věcech smluvních na adresu pro doručování korespondence
uvedenou v záhlaví smlouvy. Tím je reklamace považována za vyřízenou.

5. Za nebezpečí škody na předaném LA až do jeho předání zástupci objednatele odpovídá
poskytovatel.

.S0
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6. Veškeré náklady poskytovatele spojené s odstraňováním vady v záruce za jakost nese

poskytovatel (tj. např. doprava do místa pinění apod.).

7. O uplatněné reklamaci informuje poskytovatel neprodleně zástupce Úř OSK SOJ. Poskytovatel
předá kopii reklamačního protokolu každé uplatněné reklamace Úřadu na adresu Úř- OSK SOJ,

nám. Svobody 471, Praha 6, PSČ 16001.

ČI. 9
Vady

Vady a nároky z vad poskytovaného pinění budou posuzovány dle příslušných ustanovení OZ.

Či. 10
Katalogizace

1. Poskytovatel bere na vědomí, že ND budou předmětem katalogizace podle zákona č. 309/2000
Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených
k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon Č. 309/2000 Sb."). K tomu se poskytovatel zavazuje, že na všechny takto stanovené
položky uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy jako na položky zásobování dodá úřadu
v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky bezchybný a úpiný soubor
povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK"). Dále na všechny stanovené položky, uvedené
v odst. 2 tohoto článku smlouvy, majetku charakteru položky zásobování vyrobené v ČR nebo
v zemích NATO a Tier 2, dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen „NKDV"),
zpracovaný katalogizační agenturou. Předání SPÚK a NKDV je součástí pinění povinností
poskytovatele podle smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených
s vypracováním katalogizačních dat. 7ásady pro jejich zpracování jsou uvedeny v „Katalogizační
doložce", která je přílohou č. 7 smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že pro účely katalogizační doložky se za položku zásobování ND
označuje dle přiložené tabulky:

Název

I
U _

Položka zásobování
(TPP)

1. Článek FP27H1C 1
2. Článek AKU 23XLM 1

3. Článek AKU VHP 430K1-1-3 1

4. Bateriová schránka kompletní (Mi-8, Mi-17, Mi-24, MI-35) I

5. Bateriová schránka kompletní (L-410, JAK-40, Mi I 71Š) I

6. Bateriová schránka kompletní (L-39) 1

7. Bateriová schránka kompletní (C-295M) 1

8. Bateriová schránka kompletní (W-3A Sokol) 1

9. Bateriová schránka kompletní SAFT (A-3I9 a) I

10. Bateriová schránka kompletní HAWKER (A-319 CJ) I

11. Bateriová schránka kompletní 40178-26 (CL-601) 1

12. Bateriová schránka kompletní 4078-3 (CL 601) 1

13. Bateriová schránka kompletní R 2820076 (L-159) I

14. Silový konektor pro LA(M1-8, Mi-17, Mi-24, Mi-35) I

15. Silový konektor pro LA (L-410, JAK-40, Mi 171Š) 1

16. Silový konektor pro LA (L-39) I

17. Silový konektor pro LA (C-295M) 1

18. Silový konektor pro LA (W-3A Sokol) 1

19. Silový konektor pro LA (A-319 O) 1

pko,nektor pro LA HAWKER (A-319 CJ) I

ektor pro LA (CL-601) 1
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22. Snový konektor pro LA (L-159) 1

23. Teplotní senzory kompletní (W-3A Sokol)

24. Teplotní senzory kompletní (Mi-35) i

25. Teplotní senzory kompletní 40178-26 (CL-601) 1

26. Teplotní senzory kompletní 4078-24 (CL 601) i

27. Teplotní senzory kompletní (C-295M) 1

28. Teplotní senzory kompletní AVTECH 200 Ohm-416275 (L-159) 1

3. Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit či zprostředkovat zpřístupnění příslušné dokumentace
ke zpracování katalogizačních dat agentuře a k případnému ověření nebo dopinění katalogizačních
dat úřadu (katalogizačnímu pracovišti).

V případě, že zboží již bylo katalogizováno v zahraničí, a to v zemích, které katalogizují dle zásad
NATO a má přiděleno NSN, poskytovatel dodá v rámci dodávky zboží pouze SPÚK, přičemž
zpracování agenturou se po něm dále nepožaduje.

ČI. 11
Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že při pinění smlouvy bude uplatněno státní ověřování jakosti
(dále jen „SOJ") ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb. o obranné standardizaci, katalogizaci
a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně
živnostenského zákona. SOJ nebude uplatňováno na náhradní díly nutné pro provedení těchto
prací.

2. SOJ bude provedeno, nebo v případě zahraničního výrobce vyžádáno, po nabytí právní moci
rozhodnutí úřadu v rozsahu konečné kontroly ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb. a za podmínek
uvedených v „Požadavcích na zabezpečení státního ověřování jakosti", které tvoří přílohu
Č. 8 smlouvy.

3. Provádění SOJ nezbavuje poskytovatele odpovědnosti za vady a za případnou škodu vzniklou
objednateli.

4. Poskytovatel je povinen oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem připravenost ke konečné
kontrole zástupci Úřadu, a to písemně na e-mailovou adresu osoicechvgarmy.cz. Stejným
způsobem je poskytovatel povinen oznámit zahájení každého dílčího pinění.

5. Pokud poskytovatel zmaří provedení SOJ nepiněním povinností uvedených ve smlouvě,
má objednatel právo odstoupit od smlouvy, požadovat na poskytovateli smluvní pokutu dle
čl. 12 odst. 3 a objednatel nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s piněním
předmětu smlouvy.

ČI. 12
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Poskytovatel zaplatí objednateli v případě nedodržení termínu dílčího pinění potvrzeného
na objednávce smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do

úpiného spinění závazku. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. 14 této smlouvy.

2. V případě nedodržení lhůty pro odstranění vad dle čl. 8 této smlouvy za každý případ
a započatý den prodlení je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši 2 000,00 Kč až do odstranění vady.

3. V případě zmaření provedení SOJ dle čl. 11 odst. 2 této smlouvy je poskytovatel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč za každý započatý den prodlení

í
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4. V případě prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) je objednatel povinen zaplatit

poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši
vznikla druhé straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně, vedle smluvní

pokuty.

6. Právo vymáhat a fakturovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně

prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů

ode dne doručení jejího vyúčtování.

ČI. 13
Zrušení smlouvy

Smlouva se ruší:

a) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vypořádáním účelně
a prokazatelně vynaložených nákladů;

b) jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, pokud příslušný soud pravomocně
rozhodne o tom, že poskytovatel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a jeho řešení (insolvenční zákon).

c) jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, že poskytovatel uvedl v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv
na výsledek zadávacího řízení;

d) výpovědí objednatele bez udání důvodu s výpovědní dobou 3 měsíce, která počíná běžet
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi,

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení
poskytovatelem s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí:

— prodlení s poskytováním dílčího pinění delší než 20 kalendářních dnů;

- nedodržení ujednání o záručních a reklamačních podmínkách dle čl. 8 této smlouvy;

- nedodržení ujednání o provádění SOJ dle čl. 11 této smlouvy.

Čl. 14
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 12 listech a 8 přílohách o 12 listech. Každá
ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Oba výtisky mají stejnou platnost.

2. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, přičemž není-li
stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran především
příslušnými ustanoveními OZ.

3. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s piněním
smlouvy je český jazyk.

4. Jakýkoliv výsledek činnosti poskytovatele podle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo
dokumentace poskytovatele, podle této smlouvy určený k využití kupujícím, autorským dílem podle
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo jinak chráněné duševní
vlas i tví, • skytuje poskytovatel podpisem smlouvy objednateli k takovému výsledku činnosti

Se
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poskytovatele jako celku i k jeho části (částem) časově neomezené, přenosné, neexkluzivní
oprávnění/licenci bez omezení územního či množstevního k výkonu práva je užít rozmnožováním,

sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely zhotovení, provozu, údržby, úprav, oprav
a odstranění. Současně poskytovatel poskytuje objednateli oprávnění autorské dílo nebo jiné duševní
vlastnictví vytvořené pro objednatele podle této smlouvy upravovat nebo měnit. Jde-li

o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného
obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání subdodavatele,

zavazuje se poskytovatel zajistit pro kupujícího ve vztahu k takovému dokumentu poskytovatele
oprávnění ve stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti poskytovatele podle tohoto

ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licenci je již zahrnuta

v celkové ceně předmětné služby. Objednatel není povinen poskytnutou licencí využít.

5. Smluvní strany se dohodly, že za obchodní tajemství v souladu s ustanovením § 504 OZ považují
informace uvedené v příloze č. 1 smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto
deklarují, že výše specifikované utajované údaje nejsou informacemi o rozsahu a příjemci
veřejných prostředků ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vlastníkem těchto konkurenčně významných,
určitelných, ocenitelných a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupných informací je
poskytovatel. Smluvní strany tímto deklarují, že toto ustanovení je odrazem vůle poskytovatele
zajistit odpovídajícím způsobem utajení předmětných informací. Tyto informace nesmějí být
poskytovány třetím stranám bez předchozího výslovného písemného souhlasu poskytovatele.

6. Poskytovatel není oprávněn v průběhu pinění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho
spinění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil
v souvislosti s piněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě,
které mu byly poskytnuty v souvislosti s piněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám
(mimo své poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu 1730 OZ důvěrné.

7. Při zpracování osobních údajů kupující postupuje dle příslušných ustanovení Nařízení Evropského
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

8. Poskytovatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv,
ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

9. Poskytovatel prohlašuje, že má veškeré potřebné certifikáty, oprávnění apod. potřebná k pinění
předmětu této smlouvy, včetně všech práv k jejich užití.

10. V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují pinění tohoto smluvního
vztahu, je povinností smluvní strany, která vznik takovéto skutečnosti zjistí, neprodleně o této
skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strana, u které tyto skutečnosti vznikly,
se zavazuje navrhnout způsob řešení vedoucí k jejich odstranění.

11. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy
vylučovaly, a berou na vědomí, že v piném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12. Poskytovatel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace
a prohlášení konkurzu.

13. Poskytovatel prohlašuje, že poskytování služby není zatížena žádnými právy třetích osob.
Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového vzoru nebo jiného duševního
vlastnictví třetích osob při poskytování služby.
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14. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými a oboustranně podepsanými,
vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. O změnách v osobách
či identifikačních údajích těchto osob nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný
dodatek dle tohoto odstavce. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro notifikování
takovýchto změn postačuje písemné oznámení druhé smluvní straně, které však musí být učiněno
bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.

15. Poskytovatel souhlasí se uveřejněním textu této smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny
a souvisejících dokumentů dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona Č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním

v Informačním systému registru smluv.

17. V případě nesouladu textu smlouvy s textem přílohy, platí text uvedený ve smlouvě, přičemž
příslušný text přílohy je neplatný v rozsahu, v jalcém odporuje textu smlouvy.

18. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1 Ceník
Příloha č. 2 Specifikace předmětu smlouvy
Příloha č. 3 Objednávka
Příloha Č. 4 Cenová kalkulace dílčího pinění
Příloha č. 5 Protokol o předání k provedení / po provedení dílčího pinění
Příloha č. 6 Omámení o uplatnění práv ze záruky za jakost
Příloha č. 7 Katalogizační doložka
Příloha č. 8 Požadavky na zabezpečení SOJ

V Praze dne ‚t/ S. 2019 V Praze dne .14. • • 2019

Za objednatele: Za poskytovatele:

VIVI"

Volenský technický ústav, s.p.
hiladokolealevská 344, Kbely, 197 OO hrabat

,

Ič 24272523, DIČ C224272523
1$
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Příloha Č. I smlouvy Č. 175210190
Počet listů: 2

CENÍK
Ceník výkonů a ostatních nákladů pro tvorbu ceny dílčího pinění služby platný

v letech 2019 - 2022.

, _



Příloha Č. 1 smlouvy Č. 175210190
Počet listů: 2

2



Příloha Č. 2 ke smlouvě č. 175210190 
Počet listů: 2 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY 

Cílem služby je komplexní kontrola všech částí, obnova elektrochemických parametrů bateriových 
článků tzv. absolutní výměnou a stanovení nového technického života LA. 

Pořizovaná služba obsahuje následující činnosti: 

a) přepravu LA od uživatele, 
b) demontáž LA, 

c) kontrolní prohlídka schránek v rozsahu uvedeném v tabulce č. 1, 
d) zpracování seznamu závad v tištěné a elektronické podobě plus fotodokumentace 
e) zabezpečení dodání akumulátorových článků, 
f) provedení sestavení a zprovoznění LA v souladu se schválenou dokumentací výrobce 

(uvedení do provozu), 
g) provedení kontrolního měřícího cyklu (naformátování LA), 
h) vydání nové provozní dokumentace v českém a anglickém jazyce (ČJ/AJ), 
i) zabezpečit provedení konečné kontroly Úl' OSK SOJ, 
j) přepravu LA zpět k uživateli, 
k) ověření TTD LA u uživatele, 
1) ekologická likvidace vyřazených článků. 

Pořízení ND obsahuje: 

a) dodání jednotlivých akumulátorových článků dle typu LA, 

b) Dodání jednotlivých bateriových schránek dle typu LA, 

c) dodání jednotlivých snových konektorů dle typu LA, 

d) dodání jednotlivých teplotních senzorů dle typu LA, 

e) ekologickou likvidaci jednotlivých ND LA. 

Tabulka č. 1.: Rozsah kontrolní prohlídky schránek leteckých akumulátorů je dán následujícími 
manuály pro údržbu: 

Nickel — Cadmium Batteries Operating and Maintenance Manual (2013 EnerSys.)" „HAWKER 

Manual F20/23XLM" Component Maintenance „24-38-51 

Component Maintenance Manual 2758" „24-38-51 

Component Maintenance Manual 40109-1" „24-31-21 

Component Maintenance Manual 4078-24" „24-32-05 

„T.O. 8D2-R2820070-2 Akumulátorová baterie R2820070" 



Příloha Č. 2 ke smlouvě Č. 175210190 
Počet listů: 2 

Poskytovatel služby musí zajistit umístění bateriových článků do původních nebo universálních 
pro provoz schválených schránek uvedených v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2.: Typy schválených schránek 

Název LA (RN) Typ původní schránky LA Teplotní čidlo pro teploty> 

F 20/25 H1C-T2 (W-3A Sokol) Původní schránka W-3A 60°C 

F 20/27 H1CM1 (Mi-8) Universální schránka Mi 

F 20/27 H1CM1 (Mi-ln Universální schránka Mi 

20FP25H1C-R (Mi-171S) Původní schránka Mi-171 Š 
F 20/27 111CM1 (Mi-24) Universální schránka Mi 

F 20/27 H1C-M1T (Mi-35) Universální schránka Mi 60°C 

40109-1 (C-295) Původní schránka C-295 60°C 

F 20/25 H1C 1 (JAK-40) Původní schránka JAK-40 
F 20/25 H1C 1 (L-410) Původní schránka L-410 60°C 

4078-24 (CL-601) Původní schránka CL-601-3A 60°C 

2758 (A-319 CJ) Původní schránka A-319 
F 20/23XLM (A-319 CJ) Původní schránka A-319 
R2820070 (L-159) Původní schránka L-159 60°C 

F 20/25 111C1-L (L-39) Původní schránka L-39 
40178-26 (CL-601) Původní schránka CL-601-3A 60°C 

Školení a technická pomoc zahrnují: 

a) výcvik a zaškolení potřebného počtu nových a stávajících osob technického personálu, 
b) zabezpečení technických asistencí, konzultační a poradenské činnosti při provádění 

plánované a neplánované údržby, obsluhy a oprav LA, 
c) zabezpečení konzultační a poradenské činnosti při řešení nedostatků v technické 

dokumentaci a v technologiích v ní obsažených. 

Poskytovatel musí dále zajistit dodání a aktualizaci školící dokumentace potřebné pro tyto účely 
po dobu užívání letecké techniky. 

Požadavky na obnovu provozuschopnosti LA, pořízení ND LA, školení a technickou pomoc budou 
řešeny formou jednotlivých dílčích objednávek. 



Příloha č. 3 ke smlouvě Č. 175210190 
Počet listů: I 

OBJEDNÁVKA 
číslo /2oxx) 

ční miouv č 175210190 (vzor 
Specifikace služby 

Předmět 

Zde se přesně uvede, na čem se má dílčí pinění služby provést (přesně specifikovat leteckých akumulátorů 
(LA)/pořízení náhradního dílu 

Název: Evidenční/výrobní číslo: 

Specifikace 

Např.: Proved'te obnovu provozuschopnosti L4 v piném rozsahu v souladu splatnou technickou dokumentací 
Č. ../dodejte náhradní díl .......... č. ici tabulky č. 2 př' lohy Č. I smlouvy dále uvést další požadavky 
v rámci provádění 
Poř. 
čís. 

Označení 
(P/N) 

Název Poznámka 

1.  

2.  

n. 
..... . 

UlljeUnavicu uticiut ž,.: uytt 

Nabídka 

Poř. 
čís. 

uup.u.i.,..,, w........... ........... 

Označení 
(P/N) 

..—.-- ..._ ..,_.._ 

Název 
Cena v Kč 
bez DPH 

Cena v Kč 
včetně DPH 

1.  

2.  

n. 

Stanovisko zástupce 
objednatele k nabídce 

Souhlasím — nesouhlas m s nabídkou dílčího pinění služby 

Místo předání 
předmětu 

Zde se uvede konkrétní místo, ve kterém dojde k předání předmětu dílčího pinění služby od objednatele 
poskytovateli 
Hodnost, jméno a příjmení přejímajícího: 
(hůlkovým písmem) 

Místo pinění Zde se uvede konkrétní místo, kde bude dílčí pinění služby prováděno 

Termín zahájení 
pinění 

den/ měsíc / rok 

Termín ukončení 
pinění 

den/ měsíc / rok 

Schválení a potvrzení objednávky 

Zástupce objednatele Zástupce poskytovatele 

Hodnost, jméno, příjmení: 
(hůlkovým písmem) 

Jméno, příjmení: 
(hůlkovým písmem) 

Datum a podpis: Datum a podpis: 

Telefonické spojení: Telefonické spojení: 



Příloha Č. 4 ke smlouvě Č. 175210190 
Počet listů: 1 

Cenová kalkulace dílčího pinění 

Příloha k faktuře Č.:  

Smlouva číslo: 

Objednávka číslo: 

Držitel techniky:  

Typ techniky: 

Evidenční číslo  

Druh opravy: 

Závada: 

Lokalita: 

ROZPIS NÁKLADŮ (v KČ) 

Název Typ 
Počet 

ks 
Cena v Kč 
bez DPH 

Celkem 
bez DPH 

Materiál celkem bez DPH 

Název 
Počet 
hodin 

Sazba/hod.v Kč 
bez DPH 

Celkem 
bez DPH 

Cena odborné práce I pracovníka 

Cena cestovného 1 pracovníka 

Pracovní kapacita celkem bez DPH 

Místo Počet km Cena jízdného 
v Kč/1 km bez DPH 

Cena celkem 
v Kč bez DPH 

CENA CELKEM bez DPH 

Dne:   Zpracoval poskytovatel (jméno/podpis): 

Dne:   Schválil zástupce objednatele (jméno/podpis). 



Přebírající: VÚ 

Zástupce objednatele: 

Příloha Č. 5 smlouvy Č. 175210190 
Počet listů: 2 

IDED: (číslo IDED se uvede v případě pořízené nového ND) 

PROTOKOL 
o předání k provedení/po provedení*) dílčího pinění smlouvy 

č. 175210190 

Objednávka č.: 

Předávající: 

Zastoupený: 

Zahájení prací (den, hodina): 
Ukončení prací (den, hodina): 
Druh techniky (evid. číslo): 

1. Specifikace dílčího pinění (opravy-rozpis prací včetně normohodin) Nh 

2. Materiál použitý k opravě /ND do skladových zásob Mj Počet 

3. Přítorrmost servisních pracovníků Datum od-do Počet hodin 

4. Závěr (stav techniky při předání-převzetí, omezení provozu) 
Po provedené opravě je technika provozuschopná. 

V  Dne  



Příloha Č. 5 smlouvy Č. 175210190 
Počet listů: 2 

Na základě výše uvedeného, techniku ne / předávám, a prohlašuji, že je provozuschopná 
(s omezením) *) a všechny požadované práce byly provedeny v souladu se schválenými 
technologickými postupy poskytovatele a technickou dokumentací výrobce techniky. 

Za předávajícího:  
Jméno, příjmení Podpis a razítko 

(hůlkovým písmem) 

Na základě výše uvedeného techniku ne / přebírám, a prohlašuji, že všechny skutečnosti 
uvedené v tomto dokladu jsou pravdivé a odpovídají skutečnému stavu. 

Za přebírajícího: 

   

   

Funkce, hodnost, jméno, příjmení Podpis a razítko 
(hůlkovým písmem) 

*) nehodící se Škrtněte 

2 



Příloha Č. 6 ke smlouvě Č. 175210190 
Počet listů: I 

Oznámení o uplatnění práv ze záruky za jakost 
Typ výrobku (název): Výrobní číslo: číslo oznámení o uplatnění práv ze 

záruka za jakost 

Stanoviště výrobku (adresa): Číslo smlouvy 

Podskupina (detail) - název Výrobní číslo 

Popis závady: 

Datum připravenosti k opravě Datum a čas reklamace 

Kontakt (telefon, fax, e-mail) Zpracoval (jméno, podpis, funkce) 

* Povinné údaje 



Příloha Č. 7 smlouvy č. 175210190 
Počet listů: 1 

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA' 

K zajištění procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto závazkového 
vztahu (dále jen „smlouva") a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále 
jen „NCS") a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK") se poskytovatel zavazuje: 
1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci 

(dále jen „SPÚK") všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro 
položky pro provoz a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy 
prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz  nebo na www.aura.cz/mcrInew/.  

2. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je: 
a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru 

ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů2; 
b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektionický soubor, které obsahují technické údaje 

o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve 
formátu PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo 
elektionický soubor, doložit na vyžádání oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou 
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM") správnost údajů 
nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem. 

3. Doručit OKM SPÚK v termínu 30 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím 
aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz  nebo na www.aura.cz/mcrInew/.  

4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou 
identifikace položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla 
NATO s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou každé smlouvou definované 
položky zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier Ť a podléhající katalogizaci 
podle zásad NCS a JSK. 

5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 15 dnů před 
fyzickým dodáním předmětu smlouvy. 

6. Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu 
smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek 
majetku nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů. 

Katalogi a ční doložka je napiněna dodáním úpiných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním 
kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k napinění katalogizační doložky". 

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz  
nebo na www.aura.cz/mcrInew/  po ukončení procesu katalogizace majetku. 

Kontaktní adresa:  

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti 
ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU 
nám. Svobody 471 
160 01 PRAHA 6 

TEL.: 973 229 274 INTERNET: www.olcm.army.cz WAP: http://wan.okm.anny.cz  
FAX: 973 229 270 E-MAIL: katalogizace®anny.cz  

Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2013. 
2  Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS. 
3  Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §I 1 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním 

ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam-katalogizačnich 
agentur umístěn na wvAv.olmaarmv.cz. 

4  Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier I viz odkaz na www.okm.armv.ez odkaz na www.inťstructur/AC/135/welcome.htm. 



Příloha Č. 8 smlouvy č. 175210190 
Počet listů: 2 

Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti 

1. Rozsah státního ověřování jakosti 

1. Smluvní strany se dohodly, že při pinění této smlouvy se na základě rozhodnutí 
úř'adu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti 
ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování 
jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoně. 309/2000 Sb."). 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě poskytované služby v zahraničí úřad 
ve smyslu § 19 odst. 2 zákona požádá o státní ověřování jakosti obdobný úřad nebo orgán 
(Government Quality Assurance Representative) státu, kde se služba poskytuje (dále jen 
„zahraniční úřad"). V takovém případě poskytovatel předá úřadu neprodleně smlouvu se 
zahraničním poskytovatelem služby a dokumentaci k poskytované službě, kterou schválil 
objednatel v anglickém jazyce nebo v jazyce používaném v zemi poskytovatele služby. 

3. Státní ověřování jakosti provede: 

a) zástupce úřadu (určený příslušník Úřadu) u poskytovatele, který službu poskytuje 
na území České republiky, 

b) zástupce zahraničního úřadu — u poskytovatele, který službu poskytuje v zahraničí. 

4. Státní ověřování jakosti nezbavuje poskytovatele odpovědnosti za vady poskytované 
služby. 

5. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční konečná kontrola podle § 27 - § 29 
zákona č. 309/2000 Sb. 

6. Poskytovatel je povinen Úřadu umožnit provést konečnou kontrolu podle 
COS 051673, 1. vydání, POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI 
VÝSTUPNÍ KONTROLE A ZKOUŠENÍ, nebo AQAP-2131, Ed. C, NATO QUALITY 
ASSURANCE REQUIREMENTS FOR HNAL INSPECTION AND TEST. 

7. Poskytovatel se zavazuje smluvně sjednat se subdodavateli podmínky pro státní 
ověřování jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě. 

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti 

8. Poskytovatel předloží zástupci úřadu — zahraničního úřadu seznam subdodavatelů 
a jimi realizovaných subdodávek a ten určí, u kterých subdodavatelů se uplatní státní 
ověřování jakosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených subdodavatelů 
poskytovatel předá zástupci Úřadu — zahraničního úřadu příslušné subdodavatelské smlouvy 
bezprostředně po jejich uzavření. 

9. Poskytovatel na žádost Úřadu — zahraničního úřadu: 
a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti 

zástupce Úřadu — zahraničního úřadu, které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony 
pro vnitřní, městskou a meziměstskou síť apod.; 



b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu — zahraničního úřadu 
v místě výkonu jeho činnosti; 

c) bezplatně poskytne nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. 
kontrolní místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem 
a v odůvodněných případech i v mimopracovní době; 

10. Poskytovatel umožní zástupci Úřadu — zahraničního úřadu přístup ke schválenému 
a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u poskytovatele. Takto uložený 
komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny. 

11. Poskytovatel vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí 
se státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích. 

12. Pracoviště řízení jakosti poskytovatele předává poskytovanou službu ke konečné 
kontrole zástupci Úřadu — zahraničního úřadu až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně 
vypiněnými průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy. 

13. Poskytovatel bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu — zahraničního 
úřadu všechny své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny na poskytované služby a že 
objednatel zmocnil Úřad — zahraniční úřad k vyřizování žádostí poskytovatele o povolení 
odchylky, výjimky a změny na poskytované službě v tomto rozsahu: 

Předloží-li prodávající žádost: 
Úřad — příslušný zahraniční úřad')  žádost 

pouze vezme na 
vědomí 

posoudí 
a vyjádří se k ní 

posoudí 
a rozhodne o ní 

Skupina A 
odchylky X 

--- výjimky X 
změny X 

Skupina B 
odchylky X 

vÝ11111kY X 
změny X — 

Poznámky: 1. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technické 
parametry výrobku nebo služby, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, 
životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu. 

2. Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B. 
3. Objasnění odchylky, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona Č. 309/2000 

Sb. 

14. Zahraniční poskytovatel služby k dodávce přiloží Certificate of Conformity 
na jednotlivé poskytované služby, které potvrdí zahraniční úřad. 

15. Poskytovatel umožní Úřadu — zahraničnímu úřadu účast na řešení reklamace, bude-
li vůči němu uplatněna. 
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