
RÁMCOVÁ DOHODA
Č. 1810400128

„Nákup munice 2019N1— 60 mm M"

Smluvní strany:
Česká republika — Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná áměstek pro řízení Sekce vyzbrojování

a akvizic MO, na základě říkazu k zastupování — ve věci rámcové

ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil Sekce
vyzbrojování a akvizic MO — ve věci zadávání jednotlivých veřejných

zakázek na základě rámcové dohody,
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

bankovní spoj ní: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo účtu: i
kontaktní osoba pro

tvyřizuje ve vě ech t
I

11

čovánífkaxor:adresa pro do

i

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

ID datové schránky: hjyaavk

(dále jen „kujiující") na straně jedné

a

Vojenský technický ústav, s.p.
společnost zal)saná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka

75859
se sídlem: , Kbely, 197 00 Praha 9

..astoupená: editel státního podniku

IČO: 24272523

DIČ: CZ24272523

bankovní spojení:

vyřizuje ve Le
číslo účtu:

ch t

Fuadresa pro do čování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM
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Dlouhá 300 
763 21 Slavičín 
ID datové schránky: 7jckvi2 

(dále jen „prodávající") na straně druhé 
uzavírají podle ustanovení 131 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (ZZVZ ') tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda"). 

Článek 1 
Účel dohody 

Účelem této dóhody je vytvoření podmínek a základního rámce pro uzavírání individuálních 
kupních smltn) („dílčí smlouva"). Na základě této dohody a dílčích smluv bude v letech 2019-2022 
docházet k nákupům níže uvedené munice, prostřednictvím čehož bude zabezpečeno dopinění a 
obměna záso4 munice k udržení bojeschopnosti a zabezpečení pinění úkolů Armády České 
republiky v zahraničních operacích a úkolových uskupeních a obraně a bezpečnosti ČR. 

Článek 2 
Předmět dohody 

I. Předměterj této dohody je stanovení podmínek platných pro dodávky munice — zboží 
identifikoNkného v příloze Č. 1 a odpovídajícího takticko-technickým požadavkům na dodávané 
zboží dle přílohy č. 2 (dále také „zboží"). 

2. Smluvní strany se dohodly, že budou za podmínek uvedených v této dohodě uzavírat jednotlivé 
dílčí smloilvy, a to na základě písemných výzev k poskytnutí pinění za podmínek této dohody. 

3. Prodávajíg se touto dohodou zavazuje dodat kupujícímu zboží dle podmínek stanovených v této 
dohodě á NI jednotlivých dílčích smlouvách. 

I 
4. Kupující 6 jtouto dohodou zavazuje řádně a včas dodané zboží na základě jednotlivých dílčích 

smluv pře4ít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu. 

5. Kupující néní povinen objednat si a na základě dílčí smlouvy odebrat všechny druhy zboží 
dle přílohý č. 1. Pokud si však kupující objedná určitý druh zboží, zavazuje se odebrat toto 
zboží v olemu stanoveném pro minimální a maximální množství dle přílohy Č. 1 sloupce E a F. 
Prodávající upozorňuje kupujícího, že jeho celková maximální roční výrobní kapacita munice je 
25 000 ks 

Článek 3 
Kupní cena 

1. Smluvní strany se, v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na jednotkových cenách jednotlivých druhů munice, které jsou uvedeny i 
v příloze . 3. 

i 
2. Jednotkové,ceny munice bez DPH jsou cenami nejvýše přípustnými, zahrnují veškeré náklady 

prodávajícího spojené s dodávkou munice podle této dohody na základě dílčí smlouvy a nelze je 
překročit. případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů bude pro fakturaci 
použita s ba DPH účinná v příslušný den zdanitelného pinění. 
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3. Smluvní stany se dohodly, že celkový finanční objem dodávek — finanční rámec v období let

2019 až 2022 bude maximálně:

242 000 000,00 Kč včetně DPH

(slovy: dvěstěčtyřicetdvamiličinů korun českých)

s tím, že ustanovení tohoto odstavce nezakládá prodávajícímu nárok na vymáhání dodávek

do výše uvedeného finančního Hrnku.

Článek 4
Místo a doba dodání, dodací podmínky

1. Prodávajíc zabezpečí přepravu zboží do místa dodání zboží. Místem dodání zboží je Centrum
zabezpečení munice Agentury logistiky 551230 Týniště nad Orlicí 517 21, pokud nebude

uvedeno v bílčí výzvě jinak.

2. Prodávajíc se zavazuje dodat zboží do termínu sjednaného v dílčí smlouvě. První dodávka
počíná rokem 2019 a poslední dodávka zboží musí být realizována nejpozději do konce roku

2022, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. Pokud nebude zboží dodáno řádně a včas, je prodávající bez dalšího upozornění v prodlení.

4. Prodávajíc se zavazuje, že v souvislosti s dodávkou zboží bude dodržovat veškeré platné právní
předpisy. Současně s dodávkou zboží předá prodávající kupujícímu dokumenty dle přílohy Č. 4.

5. Zboží dodkvané na základě této dohody musí být nové, vyrobené z nepoužitých komponent.
Datum výroby výbušných komponentů, z nichž se jednotlivé druhy zboží skládají, nesmí být

starší než 48 měsíců před datem doručení zboží k příjemci, pokud nebude v dílčí smlouvě
sjednánavýjimka připouštějící starší datum výroby. Stáří nevýbušných komponent a balení není

stanoveno l— může být libovolné.

6. Kupující pověřil jako svého zástupce k jednání o převzetí zboží náčelníka CZM Týniště, telefon
, (dále jen „přejímající"). Přejímající může k převzetí pinění zmocnit jinou

osobu. Zboží musí být dodáno prodávajícím pouze v pracovních dnech pondělí až čtvrtek
v době od .00 do 11.00 hodin. Prodávající je povinen uvědomit přejímajícího nejpozději deset
(10) pracovních dnů předem o připravenosti spinit dodávku zboží v místě pinění. Na základě
tohoto ukomění bude smluvními stranami dohodnut termín přejímky zboží. Po dohodnutí
termínu prodávající neprodleně písemně potvrdí termín a množství dodávané munice

přejímajíc mu na e-mail četně údajů osob a vozidel pro povolení vstupu a

vjezdu.

7. Prodávají í se zavazuje, že při předání zboží přejímajícímu bude přítomna osoba pověřená
statutárním orgánem prodávajícího, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné

při přejínie zboží.

8. Pokud přejímající zboží převezme, potvrdí převzetí prodávajícímu podpisem na dodacím listu.
Přejímajíci současně dopiní na dodací list identifikátor dodávky (IDED), datum a čas předání
a převzetí zboží. Zboží se považuje za dodané okamžikem podpisu dodacího listu přejímajícím
— tímto okamžikem přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího a prodávajícímu vzniká
právo na vystavení daňového dokladu, tj. faktury. Přejímající není oprávněn bezdůvodně
odmítnoui , či zdržovat podpis dodacího listu. Jeden výtisk dodacího listu obdrží přej ímající, dva

výtisky obdrží prodávající.

9. Prodávajíkí je povinen dodat kupujícímu společně se zbožím doklady nezbytné k převzetí
a užívání kboží (kompletní seznam dokumentace je uveden v příloze Č. 4) v jednom vyhotovení
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v českém jazyce, $ výjimkou bezpečnostního listu, který bude dodán i v anglickém jazyce.
Dokumentace bude v písemné a v elektronické podobě (Word, Excel, PDF). Pokud prodávající
nedodá dolélady nezbytné k převzetí zboží, přejímající zboží nepřevezme.

10. Kupující Shlasí $ částečným piněním závazku prodávajícím ve smyslu ust. § 1930 odst. 1
zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, když částečné pinění závazku kupující
nepovažuje za odporující povaze závazku, nebo účelu dílčí smlouvy. Podmínkou převzetí
částečného pinění kupujícím je dodržení minimálního počtu ks dodaného zboží v dodávce dle
přílohy č. 1, sloupce G. V takovém případě kupující prohlašuje, že $ částečným piněním
závazku mu nevzniknou žádné zvýšené náklady.

II. Přejímající nepřevezme vadnou dodávku, nebo vadnou dílčí dodávku zboží (za vadu se
nepovažuje částečné pinění závazku ve smyslu odst. 10 výše). V takovém případě přejímající
vystaví prrldávajícímu potvrzení o odmítnutí převzetí zboží, které bude obsahovat zejména

následující údaje:

a) prohlášení, že kupující odmítá převzít zboží;

b) duvody odmítnutí převzetí zboží včetně označení zjištěných vad, nebo neshod s touto
dbhodou, nebo dílčí smlouvou;

c) ditum a čas odmítnutí převzetí zboží;

d) jméno a podpis přejímajícího.

Přejímajdí bezodkladně zašle jeden výtisk tohoto potvrzení o odmítnutí převzetí zboží

kupujícímu.

12. V případě oprávněného odmítnutí převzetí zboží přejímajícím je prodávající povinen zjištěné
vady nebo neshody s touto dohodou nebo dílčí smlouvou na vlastní náklady neprodleně
odstranit podle podstaty vady. Neshody nebo vady zboží budou řešeny dopiněním zboží,

dokumentác,e nebo výměnou vadného zboží za nové, které, není-li dohodnuto jinak, není ke dni

dodání stattší 24 měsíců od data výroby.

13.0 nepřev etí zboží přejímajícím a o uplatnění oznámení vad (reklamace) je prodávající
I přejímají Ir povinen neprodleně informovat zástupce Úřadu pro obrannou standardizaci,
katalogizaLi)a státní ověřová ám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen

',Úřad") ná e-mailovou adresu

Článek 5
Předkládání výzvy a uzavírání dílčí smlouvy

1. V souladu s ustanoveními této dohody kupující předloží prodávajícímu výzvu na dodávky
konkrétního sortimentu a množství jednotlivých položek zboží vždy prostřednictvím datové
schránky nejpozději do 15. února kalendářního roku předcházejícímu roku, v němž má být zboží
dodáno (v prvním roce platnosti této dohody je kupující oprávněn předložit výzvu nejpozději do
30 dnů ode dne podpisu této dohody). Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak,
představuje výzva vždy závaznou objednávku, resp. návrh na uzavření dílčí smlouvy.
Prodávajíéí má povinnost se k předložené výzvě vyjádřit nejdéle do třiceti (30) pracovních dnů;
v rámci tato lhůty doručí kupujícímu, v případě svého souhlasu s návrhem na uzavření dílčí
smlouvy, dopiněnou (cena) a podepsanou výzvu v elektronické podobě. V případě nesouhlasu
s návrhem na uzavření dílčí smlouvy doručí prodávající kupujícímu v rámci této lhůty svůj
protinávrli v elektronické podobě. Kupující má povinnost vyjádřit se k protinávrhu
prodávajdílio ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů. Dílčí smlouva vzniká odsouhlasením výzvy,
případně protinávrhu a jejím podpisem oběma smluvními stranami. Nevyjádří-li se prodávající
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k výzvě, či nedojde-li k podpisu výzvy nebo protinávrhu oběma smluvními stranami, má se za 
to, že dílčí šmlouva nevznikla. 

2. Kupující může předložit podle potřeby prodávajícímu nejpozději do I. července kalendářního 
roku předcházejícímu roku, v němž má být zboží dodáno, druhou výzvu. Kupující je povinen 
prodávajícího informovat o plánovaném předložení výzvy minimálně deset (10) pracovních dnů 

předem 72 účelem ověření schopnosti tuto výzvu spinit v požadovaném množství a čase 
s ohledem na výrobní kapacity prodávajícího respektive jeho subdodavatelů. Po předložení 
výzvy je prodávající povinen se k výzvě vyjádřit nejdéle do dvaceti (20) pracovních dnů; 
v rámci této lhůty doručí kupujícímu, v případě svého souhlasu s návrhem na uzavření dílčí 
smlouvy, dopiněnou (cena) a podepsanou výzvu ve dvojím vyhotovení. V případě nesouhlasu 
s návrhem na uzavření dílčí smlouvy doručí prodávající kupující v rámci této lhůty svůj 
protinávrh ve dvojím vyhotovení. Kupující má povinnost vyjádřit se k protinávrhu 
prodávajícípo ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů. Dílčí smlouva vzniká odsouhlasením výzvy, 

případně pi-otinávrhu a jejím schválením v Nevyjádři-li se prodávající k výzvě, či nedojde-li 
k podpisu 4ýzvy oběma smluvními stranami, má se za to, že dílčí smlouva nevznikla. 

3. Nedohodnk-li se smluvní strany výslovně jinak, musí být výzva vždy v souladu s touto 
dohodou, kjména množství zboží objednaného na základě výzvy musí v souladu s čl. 2 odst. 6 
této dohodY dosáhnout alespoň minimální množství uvedené v příloze Č. 1, sloupec F a nesmí 
přesáhnouti maximální množství uvedené v příloze Č. 1, sloupec E. Navýšení množství nad 
rámec ma)iimálního množství je možné dle dohody obou smluvních stran závisející především 
na kapacitrkch možnostech výroby prodávajícího. 

4. Kupující sLhlasí s piněním dílčími dodávkami zboží, tj. spiněním v etapách, dle příslušné dílčí 

smlouvy. 

5. Každá pře kládaná výzva bude obsahovat tyto minimální údaje: označení „Výzva k pinění", 
Číslo výz4 (číslování bude začínat od 1), odvolávka na číslo této dohody, označení smluvních 
stran, konkrétní sortiment položek zboží (u každé položky její pořadové číslo podle přílohy 
Č. 1), mnáství zboží, požadovaný termín dodání zboží v souladu s ustanoveními této dohody. 
Výzva buáe opatřena podpisovou doložkou kupujícího. Vzor, obsahující uvedené minimální 
údaje je uleden v příloze Č. 5. Výzva bude vyhotovena ve dvou (2) originálních výtiscích. 

6. Smluvní slrany si tímto ujednávají, že vždy do 30. 11. kalendářního roku předcházejícího roku, 
v němž bude odeslána výzva, poskytne kupující prodávajícímu co nejpřesnější odhad rozsahu 

objeclnávQ,  pro rok následující po roku, v němž bude odeslána výzva. Tento odhad bude 
nevymahaielný a ze strany kupujícího bude učiněn v dobré víře. Za kupujícího tuto povinnost 
vyřizuje zástupce kupujícího ve věcech technických uvedený v záhlaví této dohody. 

7. Mezi smluvními stranami mohou rovněž probíhat nezávazné konzultace identifikující předběžné 
objemy v budoucnu objednaného zboží takovým způsobem, aby prodávající dostával informaci 

1 o objemu objednaného množství zboží co nejdříve to bude pro kupujícího fakticky možné. 
Za kupují (ho tyto konzultace provádí zástupce kupujícího ve věcech technických uvedený 
v záhlaví 'éto dohody. 

• článek 6 
Převod vlastnického práva a přechod nebezpečí Škody 

abývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí pověřenou osobou a 
příslušného dodacího listu. V témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí 
boží. 

1. Kupující 
podpisem 
Škody na 
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Článek 7 
Platební a fakturační podmínky 

I. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu za zboží bezprostředně po podpisu 
dodacího listu kupujícím. Vystavená faktura za zboží včetně jejího doručení kupujícímu musí 
být v souladu s tímto článkem a fakturovaná částka musí odpovídat jednotkové ceně zboží 
sjednané v híIčí smlouvě vynásobené počtem dodaných kusů munice. 

2. Prodávající se zavazuje, že nepředloží fakturu s termínem splatnosti mezi 15. 11. a koncem 
daného kal&idářigho roku bez výslovného písemného souhlasu kupujícího. 

3. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména 
náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v ustanovení 
§ 435 zákbna Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,ObčZ"). Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení (faktura, opravný daňový 
doklad), čflo této dohody, číslo výzvy, uvedení čísla účtu prodávajícího, které musí být totožné 
s číslem údtu uvedeným v bankovním spojení v záhlaví této dohody na straně prodávajícího, 
cenu bez D5.1-1, procentní sazbu, výši DPH a cenu včetně DPH. Prodávající odešle (nebo předá) 
na fakturač í adresu dle odst. 7 tohoto článku dva (2) originální výtisky, přičemž jednu (1) kopii 
výtisku od šle (předá) při dodávce zboží v CZM Týniště. 

4. Přílohou otliginálu faktury pro kupujícího budou následující dokumenty: 

a) originál dodacího listu (nebo ověřená kopie) vystavený a podepsaný prodávajícím 

i přejimajícím; 

b) jedno (1) vyhotovení platného „Osvědčení o jakosti a kompletnosti" se všemi náležitostmi 
v originálu, vystavené zástupcem Úřadu pro každou sérii zboží. 

c) kladné stanovisko Úřadu k napinění katalogizační doložky, pokud se jedná 
o nekhtalogizované zboží podle článku 10 této dohody. 

d) doklad nebo čestné prohlášení prodávajícího prokazující skutečnost uvedenou v čl. 4 

odst. 5 této dohody. 

Přílohou kppie faktury budou prosté kopie dokumentů uvedených v tomto odstavci. 

5. Kupující bhradí fakturovanou částku prodávajícímu do 30 dnů ode dne doručení faktury 
(se všemi háležitostmi a přílohami dle čl. 7 odst. 3 této dohody). 

6. Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu fakturu, která neobsahuje 
náležitosti stanovené touto dílčí smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje 
nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, popř. nejsou k ní připojeny přílohy dle 
čl. 7 odst. 3 této dohody. Prodávající doručí kupujícímu novou fakturu nejpozději do deseti (10) 

pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury ze strany kupujícího. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta splatnosti, kupující není v prodlení s placením a nová lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě 
splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána kupujícím. 

7. V peněžn
I  ch částkách poukazovaných mezi prodávajícím a kupujícím na základě této dohody 

nejsou zahrnuty bankovní poplatky ani jiné náklady spojené s převody peněžních částek (dále 
jen ,bankovní poplatky"). Strana poukazující hradí bankovní poplatky spojené s odepsáním 
peněžní částky z účtu poukazující strany a strana poukázaná hradí bankovní poplatky spojené 
s připsántin peněžní částky na účet poukázané strany. 

8. Na faktuřb musí být uvedeny identifikační údaje kupujícího v následující podobě: 
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Česká republika — Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČO: 601 62694, DIČ: CZ60162694
v zas oupení:
Sekc6 vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám: Svobody 471/4
160 01 Praha 6

I k

9. Faktura misi být doručena na následující adresu:

Sekcé vyzbrojování a akvizic MOi
Odbor ivyzbrojování pozemních sil
nárhr . Svobody 471/4
160 01 Praha 6

' I
10.Budou-li ,u prodávajícího shledány důvody k napinění institutu ručení příjemce zdanitelného

pinění pc:cťie' § 109 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů,'butle kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně
podle § 109a tohoto zákona.

k

Článek 8
Záruční podmínky

a podmínky oznamování vad

1. Dle ustanoivení § 2113 až § 2117 OběZ prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost
dodanéhá boží po dobu 24 měsíců od data převzetí dodávky (úpiné, dílčí, částečné pinění)
zboží kupujícím.

! I
2. ProdávajiI , garantuje životnost (technickou použitelnost) u jednotlivých nábojů po dobu a

v souladď podmínkami uvedenými v příloze Č. 2 smlouvy.
II i

3. Prodávající ručí za bezpečnost výrobku, které výrobce doloží Prohlášením o shodě. •

4. Kupujícíl)
Iověřil k oznámení vad zboží náčelníka CZM Týniště (tM

OznámenílN;ad zboží uplatňuje kupující u prodávajícího bezodkladně po zjištění vady na zboží
prostředriičťVím datové schránky.

Š. Prodávaji i l. se vyjádří prostřednictvím datové schránky (a informativně e-mailem osobě
odpovědné ve věcech technických) k oznámení vad do deseti (10) pracovních dnů po obdržení
oznámení. Prodávající posoudí obdržené oznámení kupujícího a ve vyjádření dle tohoto
odstavce ii•yzve kupujícího dle svého uvážení k předložení (i) vzorků zboží z vadné série a/nebo
(i i) záznamů o skladování.

6. Není-li do odnuto jinak, je kupující povinen v případě výzvy k poskytnutí vzorků zboží z vadné
série poskytnout prodávajícímu alespoň 20 ks tohoto zboží.

l I .
7. Pokud je

iteklamace ze strany kupujícího oprávněná, je prodávající povinen odstranit vady zboží
do sto oJindesáti (180) dnů ode dne odeslání oznámení vad zboží prostřednictvím datové
schránky pfodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Reklamace bude uplatněnai
vždy na elou sérii zboží. O odstranění uznaných vad zboží bude sepsán a podepsán
přejímajícínt a kupujícím „Protokol o odstranění vady a předání zboží". Není-li dohódnuto
jinak, liůde odstranění vad řešeno formou opravy vadných kusů zboží; není-li oprava
v konkrétním případě možná, bude odstranění vad řešeno formou výměny vadných kusů zboží
za nové .zboží.
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Článek 9 
Státní ověřování jakosti 

1. Smluvní strany se dohodly, že na předmět této dohody bude uplatněno státní ověřování jakosti 
ve smyslu kkona Č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování 
jakosti výróbků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoně. 309/2000 Sb.") s tím, že 

a) kupující požádal o státní ověřováni jakosti podle zákona Č. 309/2000 Sb., 
b) prodávající s provedením státní ověřování jakosti podle zákona Č. 309/2000 Sb. souhlasí. 

II2. Státní ově ování jakosti bude provedeno na základě rozhodnutí Úřadu a v rozsahu a za 
podmínek vedených v příloze č. 6. Provádění státního ověřování jakosti nezbavuje dodavatele 
piné odpo dnosti za jakost a vady zboží a za případnou škodu, vzniklou kupujícímu. 

3. Prodávajíc je povinen, v případě provádění státního ověřování jakosti u tuzemského výrobce, 
oznámit zátupci Úřadu připravenost ke konečné kontrole vždy nejméně sedm (7) dnů předem 
písemně prostřednictvím datové schránky Úřadu (ID datové schránky: xz7aier). 

4. Prodávajíc se zavazuje na zboží zpracovat technické podmínky dle ČOS 051625, 3. vydání, 
Technické podmínky pro produkty určené k zajištění obrany státu, které budou předloženy ke 
schválení. 

Článek 10 
Katalogizace majetku 

I. Prodávajíc bere na vědomí, že zboží dosud nekatalogizované bude předmětem katalogizace 
podle zákbna Č. 309/2000 Sb. Prodávající se zavazuje, že na předmětné nekatalogizované 
položky Odá Úřadu v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky (příloha 
Č. 7) bezcl?ybný a úpiný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK"). Dále na 
tyto položky majetku charakteru položky zásobování vyrobené v ČR nebo v zemích mimo 
NATO a her 2. dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen „NKDV"), zpracovaný 
katalogiza ní agenturou. Předání SPÚK a NKDV je součástí pinění povinnosti prodávajícího 
podle tét6 dohody a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených 
s vypracoNiáním katalogizačních dat. 

2. Katalogizace majetku bude provedena u položek 4. - 6. uvedených v příloze Č. 1. 

Článek 11 
Zkrácené vojskové zkoušky 

I. Kupující a prodávající se dohodli, že v případě zboží zavedeného do užívání v resortu MO po 
změně kdnstrukčních a užitných vlastností, tj. 60mm HEF, 60mm HEI a 60mm SMK 
prodávajíJí předloží kupujícímu návrh změn technických podmínek — dále jen „TP" (případně 
alctualizoNlané vydání TP) ke schválení, a to do 30 dnů ode dne podpisu této dohody. Kupující je 
povinen se k návrhu změny TP (aktualizovanému vydání) vyjádřit do 30 dnů; v případě 
požadavk& kupujícího na provedení zkrácených vojskových zkoušek (dále „ZVZ") postupuje 
kupující souladu s čl. 11 odst. 4 této dohody. Na základě úspěšného výsledku ZVZ (budou-li 
provedený) a po schválení návrhu změn (aktualizovaného vydání TP) je kupující oprávněn 
zaslat prodávajícímu výzvu (objednávku) k nákupu této munice. 

2. Kupující a prodávající se dohodli, že v případě zboží — 60mm HEI-LD, 60mm SMK-LD a 
60mm IliL-LD předloží prodávající kupujícímu návrh TP vzešlý z vývojového projektu ke 
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schválení, to neprodleně po schválení závěrečné zprávy z projektu. Kupující je oprávněn 
zaslat prodkvajícímu výzvu (objednávku) po schválení návrhu TP. 

3. ZVZ se provádí z důvodu ověření požadovaných technických parametrů zboží a kompatibility 
v případě 4stému, zbraně, či prostředku, k jehož činnosti je zboží určeno. 

4. Termín realizace ZVZ a počet kusů zboží, určených pro účely ZVZ dohodne prodávající se 
zástupcem kupujícího ve věcech technických (kontakt uveden na titulní straně dohody) nejdéle 
do patnácti (15) pracovních dnů od rozhodnutí kupujícího o provedení ZVZ. Pokud prodávající 
nedodrží termín dodání munice pro účely provedení ZVZ, zaplatí smluvní pokutu dle článku 12 
odst. 4 dohody. 

5. Prodávajíc se zavazuje předat kupujícímu pro účely ZVZ takový počet kusů zboží, jaký byl 
sjednán dlé čl. 11 odst. 4 této dohody (maximálně však v množství uvedeném níže v tabulce), 
včetně technické dokumentace (dle přílohy č. 4), a to v místě provedení ZVZ a umožnit 
kupujícím4 provedení ZVZ. 

6. Počet a tyb munice požadovaná k provedení ZVZ je uvedena v následující tabulce: 

Pol. Název munice počet kusů 
(není-li ujednáno jinak) 

I 60mm HEF 20 

2 60mm HEI 20 

3 60mm SMK 20 

4 60mm HEJ-LD 20 

5 60mm ILL-LD 20 

6 60mm SMK-LD 20 

7. Potřebná doba k provedení ZVZ se předpokládá v délce maximálně do třiceti (30) dnů. 

8. Testována bude funkce munice, případně vodotěsnost munice (pokud to charakter vyžaduje), 
přepravní [t manipulační bezpečnost munice, kompatibilita munice se zavedenou zbraní, dostřel 
munice, účinek střely v cíli, bezpečnost a spolehlivost funkce munice. 
Přesný rJsah a metodika zkoušek ZVZ budou zpracovány v nařízení NGŠ AČR k provedení 
ZVZ, se cterým bude prodávající seznámen před provedením ZVZ. Jakékoli připomínky 
k metodicé zkoušek musí být do zahájení vypořádány. 

9. Na zboží určené k ZVZ a jeho podmínky dodání se vztahují všechny požadavky dodávky 
v rozsahu dohody, tj. stáří komponentů, dodání veškeré požadované dokumentace jako v 
případě konečného pinění mimo dokumentace vztahující se k provedení SOJ. Na zboží dodané k 
ZVZ není požadováno uplatnění státního ověřování jakosti. V tomto případě výrobce zabezpečí 
odlišné značení výrobní série určené ke ZVZ. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu 
náležitou oučinnost při ZVZ. 

10. Náklady louvisejíci s provedením ZVZ (zboží k ZVZ, doprava zboží a vzniklé náklady 
prodávajíéího) jdou na vrub prodávajícího. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu 

požadovanou součinnost. 

11. Po dobu od převzetí zkušebního množství zboží pro účely ZVZ do ukončení ZVZ nese 
odpovědnost za škody na tomto zboží kupující. Škoda způsobená zbožím při provádění ZVZ, 
která všal nevznikla nevhodnou činností kupujícího, jde k tíži prodávajícího. 

12. Kupující se zavazuje v co nejkratším možném termínu po ukončení ZVZ dodat prodávajícímu 
písemnou zprávu o výsledku ZVZ — v případě, že jakákoli z dílčích zkoušek bude vyhodnocena 
jako nevyhovující, zavazuje se kupující dodat současně se zprávou o výsledku ZVZ 
prodávajícímu protokoly se záznamy z nevyhovujících zkoušek. 
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13. Prodávající může před dodáním munice k opakovaným zkouškám provést nápravná opatření, o 
kterých se 6vazuje informovat kupujícího. 

14. Pokud bude zboží s ohledem na výsledky ZVZ hodnoceno kupujícím jako nevyhovující, resp. 
nesplňující technické parametry, požadavky a kritéria, uvedené podle čl. 11 v odst. 8 dohody, 
budou ZVŽ opakovány po odstranění závad s dvojnásobným množstvím munice. 

Článek 12 
Smluvní pokuty 

1. Prodávajíc zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu v dílčí smlouvě 
smluvní p kutu ve výši 0,05 % z kupní ceny nedodaného zboží bez DPH za každý započatý den 
prodlení, a to až do úpiného spinění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 

2. Prodávajíc •zaplatí kupujícímu v případě nedodržení termínu odstranění vady zboží, jehož se 
vada týká, dle článku 8 dohody smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny zboží, kterého se 
vada týká bez DPH za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění 
vady a přeliání zboží". Smluvní strany sjednávají limitaci smluvní pokuty ve smyslu čl. 12 odst. 
3 této doh&ly. 

3. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě, že nedodá zboží pro účely ZVZ ve sjednaném termínu 
nebo mnoiství dle čl. 11 odst. 6 této dohody smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy padesát 
tisíc korun českých) za každý nedodaný typ munice. 

4. Prodávající zaplatí kupujícímu částku ve výši 50.000 Kč (slovy padesát tisíc korun českých) v 
případě, žé ve lhůtě stanovené v čl. 5 odst. 1 a 2 dohody se prodávající nevyjádří k předložené 
výzvě, resb. k návrhu na uzavření dílčí smlouvy, a to za každou takovou výzvu. 

5. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení 
v zákonné výši z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení vyúčtování, 
okamžik práva falcturace vzniká první den prodlení. 

7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti Škoda. Náhrada škody je vymahatelná 
samostatnk vedle smluvních pokut a úroku z prodlení, a to ve výši přesahující smluvní pokutu a 
úrok z prodlení. 

Článek 13 
Zvláštní ujednání 

I. Vztahy m zi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 

2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními ObčZ. 

3. Prodávajíí prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající 
odpovídá 6 případné porušení práv z průmyslového, nebo jiného duševního vlastnictví třetích 

osob. 

4. Podmínk u výroby a dodávek zboží vyvinutého v rámci výzkumu a vývoje hrazeného 
z prostře4ů MO ČR je poskytnutí výsledků vývojek využití prodávajícím. 

5. Smluvní Lany si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého z jejich 
základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 
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6. Jednacím jilzykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s piněním 
této dohody či dílčí smlouvy, je český jazyk. 

7. Prodávajíci souhlasí se zveřejněním obsahu této dohody či dílčí smlouvy, kromě textů, které 
v této dohodě nebo dílčí smlouvě označí jako chráněné informace a obchodní tajemství, které 
není možné uveřejnit. 

S. Pokud nen' stanoveno v této dohodě jinak, právní jednání dle této dohody bude prováděno 
prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky v záhlaví této dohody, resp. datové 
schránky liřadu dle čl. 9 odst. 3 této dohody), přičemž informativní (nikoliv závazné) sdělení 
mezi smluvními stranami může probíhat telefonicky či e-mailem. 

1 

Článek 14 
Zánik smluvního vztahu 

I. Smluvní st any se dohodly, že smluvní vztah založený touto dohodou zaniká v těchto případech: 

a) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 
dolo4ných nákladů; 

b) uplynitím platnosti této dohody; 

c) vyčerbáním stanoveného finančního rámce dle čl. 3 odst. 3 dohody; 

2. Smluvní sitrany se dohodly, že smluvní vztah založený touto dohodou může zaniknout 
v případě, kdy bude vydáno rozhodnutí o schválení oddlužení nebo o prohlášení konkurzu vůči 
majetku prodávajícího, nebo byl-li vůči prodávajícímu takový návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku. V tomto případě zanikne smluvní vztah založený touto dohodou doručením oznámení 
kupujícího o vypovězení dohody prodávajícímu. 

3. Kupující je oprávněn jednostranně odstoupit od dílčí smlouvy pro její podstatné porušení 
prodávajíc m, a to po písemné výzvě kupujícího se lhůtou k nápravě alespoň třicet (30) dnů 
s tím, že pbdstatným porušením se rozumí pouze: 

a) neciodání zboží fádně a včas; 

b) oplkované nedodržení příslušných TP pro výrobu a dodávku zboží; 

c) nedodržení smluvních ujednání týkajících se SOJ. 

4. Prodávající je oprávněn jednostranně odstoupit od dílčí smlouvy v případě kdy: 
a) kupující nespiní svou povinnost zaplatit kupní cenu, a to ani v rámci dodatečně 

po kytnuté 15 denní lhůty pro spinění. 

Článek 15 
Závěrečná ujednání 

I. Bude-li jakékoliv ustanovení této dohody shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem 
neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno 
za vypušt6né z dohody a ostatní ustanovení této dohody budou nadále trvat, pokud z povahy 
takového ustanovení nebo z jeho obsahu a/nebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, 
že je nelze oddělit od ostatního obsahu této dohody. Smluvní strany v takovém případě bez 
zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této dohodě, které umožní dosažení výsledku 
stejného, & pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, 
neúčinnýiin, zdánlivým nebo nevymahatelným ustanovením. 
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2. Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) výtiscích o dvanácti (12) listech a sedmi (7) přílohách

o desíti (10) listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží

po jednom (1) výtisku.

3. Dohoda, může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými, podepsanými písemnými
a vzestupn očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. V případě změny

doručovac adresy či kontaktních údajů včetně oprávněných osob nemusí být uzavírán dodatek
této dohody, přičemž taková změna bude účinná doručením jejího oznámení druhé smluvní

straně prostřednictvím datové schránky.

4. Smluvní Jrany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dohody

vylučovaly) a berou na vědomí, že v piném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí

z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dohody

připojují pbd ní své podpisy.

5. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění

v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb.

Nedílnou šoučástí dohody jsou přílohy:

příloha č. 1 — Identifikace zboží 1 list

- příloha Č. 2 — Takticko — technické požadavky na dodávané zboží 4 listy

- příloha Č. 3 — Cena zboží 1 list

- příloha Č. 4 — Seznam dokumentů k dodávce 1 list

příloha č. 5 — Vzor objednávky 1 list

- příloha č. 6 — Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti 1 list

- příloha Č. 7 — Katalogizační doložka 1 list

V Praze dne: 2019

za kupujícího

1městek pro řízení sekce
na zÁkladě příkazu zastupování

V Praze dne . 2019

za prodávajícího

ředitel
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