
Smlouva o dílo
č. 194/17/201/2019-7214,Ag,č. 1972140010177

í* Smluvnístrany

Ceská republika-Ministerstvoobrany
?Ldío: Tychonova 221/1 ,*160 00 Praha 6 - Hradčany
l(-v 60162694

CZ60 i 62694 Právnická osoba
Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel VÚ 7214 Čáslav. plk.gSt.lng. Petr TOMÁNEK.
Bankovní spojení;

datová schránka hjyaavk,
datová schránka pro účely fakturace: ukhwcxd

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 7214 Čáslav. Sk. nákupu. Chotusice 285 76
(dále jen „objednatel")

Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Obchodní společnost:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Sídlo:
1Č;
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

mobil;
e-mail;
datová schránka :

(dále jen ..zhotovitel")

Glomex MS, s.r.o.
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
140652
Pomněnková 61, 106 00, Praha 10
28426525
CZ28426525

podle ustanoveni § 2^86 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále jen OZ)
uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva1*)



li. Účel smlouvy

2,1. Účelem smlouvy je 
prostoru ČR.

zajištěni bezpečnosti letového provozu a zajištění ochrany vzdušného

III. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je: , , Iy
a) závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj naklad provádět připadne bezne oprav> 

záchytných zařízeni a dodávky ND pro ZLS 98B a ZSS MB v majetku VI! 7214
Čáslav {dále jen ..dílo");

b) závazek objednatele řádní provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 
3.2. Přesná specifikace díla je uvedena v příloze č. I této smlotny.

IV. Cena za dílo

4 1 Smluvní strany se ve smyslu zákona Č. 526/1990 Sb.. o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly na celkové ceně za dílo, specifikovaného v či. III. teto smlouvy, 
a to ve výši: maximálně 500.000.00 KČ včetně DPH (slovy; pětsettísíc korun Českých) za
celou dobu platnosti smlouvy. , „ , __, 0,...

4.2. Celková cena díla bez DPH činí 413.223,14 Kč, sazba DPH 21. % čin! 86.776,86 kc. _ _
4.3. Rozpočet díla (cenová kalkulace) je stanoven v příloze Č. 1. která tvoři nedílnou součást 

této Smlouvy. Úplnost rozpočtu není zaručena. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškero 
náklady spojené s plněním této smlouvy.

4 4 Možnost překročit jednotkovou cenu bez DPH nebo í celkovou cenu díla bez DPH 
' ' lze pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadám nove 

veřejné zakázky. Smluvní strany se výslovné dohodly, že ustanoveni § 1729 odst. 1 O Z 
se v případě jednání o dodatcích nepoužije.

V. Doba a místo plnění

5 i Plnění díla bude prováděno na základě vystavených objednávek dílčího plnění. Tyto 
budou vystaveny na základě zhotovitelem zpracované cenově kalkulace (rozpočtu
s výhradou neúplnosti) po jejím vzájemném odsouhlasení. ^
Platnost smlouvy je 12 měsíců od okamžiku podpisu poslední smluvní stranou. V případe 
že bude uzavřena centrální smlouva mezi dodavatelem a ACR zahrnující tato zařízeni.
tato smlouva pozbývá platnosti v rozsahu centrální smlouvy. _

5.2. Zhotovitel zahájí provádění díla bez zbytečných odkladů po obdrženi objednávky ddnho

5.3. Zhotovíte! je povinen dodat dílo clo /0-tipracovních dnů od jeho zahajem nebude-h 
v objednávce dílčího plnění uvedeno jinak.

5.4. Místem plnění je: VÚ 7214 Čáslav
5.5. Místem provádění díla je: VII 7214 Čáslav
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VI. Podmínky provádění díla

<h 1 ‘kSeb l Jak° rřVéh°K Záfpr° předání Věci k Povedení díla a následně
, - kprf,vzeí! df.,a kpL Sv«sr Jih nebo další jim oprávněná osoba (dále jen přejímajíc.-).
6,2,1 redani věci k provedení dtia bude na základě předávacího protokolu
6.3.Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí

k provedeni díla a j« zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až
do dobyjejich předaní přejímajícímu v místě plnění díla

6.4 Ddo bude dodáno k převzetí péčí zhotovitele v pracovních dnech v době od 08:00 do
lá.00 hod a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině

s . pJet?uV dl!it * P^jmajicmi. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 07
6>5+42 3 & dík ^ S přej'maÍícím na «fcle

6.6. Zhotovitel se zavazuje. Že při předání díla bude přítomna osoba pověřená osobou
oprávněnou zastupovat zhotovitel se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit
P-P S n*dostatky zjištěné při přejimce díla (každého dílčího plnění díla), V opačném
případe přejímající dílo nebo dílčí plnění díla nepřevezme.

”•»***? ,p0 převzetí díla v místá Plněni Potvrdí zhotoviteli předávací protokoly
nlSIS-1 PřrTe 1° pr°rdení fyzické koníro|y dokončené dílo bez zjevných vad a
nedodělku s doložkou bez výhrad.

6.8 Přejímající není povinen převzít dílo. kíere vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě
O teto skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem
Zhotovitel je v tomto případě povinen dodat dílo náhradním plněním ' P

6.9. Zhotovitel Je povinen provést dílo s využitím komponentů a dílu nových, nepoužitých
vyrobených nejpozděj, v roce 2016, » pryžových částí nejpozději v roce 2018, pokud
nedojde k písemné dohodě jinak. 1

6 1ÍK Nábradílí díí& ktcrc b>'iy zhotovitelem při provádění díla demontovány z předmětu díla
a nahrazeny novými, jc zhotovitel povinen předložil objednateli před vlastním předáním
díla. Přejímající rozhodne, které z těchto náhradních dílů od zhotovitele převezme.

' N!atm. na.hradnit ddy Prohlásí zástupce oprávněný objednatelem jednat ve věcech
technických za odpad. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel.
Zhotovitel zajisti odstranění tohoto odpadu v souladu se zák. 6 185/2001 Sb o
odpadech.

VII. Platební a fakturační podmínky

7.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu
po předám a převzetí předmětu díla do 10 pracovních dnů doporučeně odešle, nebo předá

Pí°mP .f zU!PZÍímajíCÍfnU) obÍednateií ve dvo»m vyhotovení daňový doklad
(dále jen „íaktura }. Zálohové platby nebudou poskytovány,

7.2. Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 $b„ o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
b) název útvaru, který je přejímajícím ve znění: Objednateli Česká Republika-

?brany; Tych°n0Va 221/1’ Um> Praha 6, IČ60162694, DIČ
Zbílí 62694 1 ravmeka osoba, konečný příjemce: VÚ 7214 Čáslav, 285 76

C hotušíce
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7.3. K faktuře musí být připojen;
a) originál předávacích protokolů;
b) soupis vyměněných a vrácených dílů
c) soupis provedených prací

7.4. Faktura bude objednateli doručena na adresu VI! 7214 Čáslav, 285 76, Chotusice
7.5. Prodávající je oprávněn vvstavit kupujícímu fakturu v elektronické podobě. Elektronická

faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, stanovené pro tuto formu fakturace. Elektronickou adresou pio zasílání
elektronických faktur je Elektronická faktura se považuje za
doručenou pouze v případe, že její přijetí bude do tří pracovních dnu potvrzeno kupujícím
ze stanovené elektronické adresy. Den potvrzení přijetí faktury kupujícím se považuje za
den. kdy byla faktura kupujícímu doručena.
Datová schránka pro fakturaci: uktmcxd. Faktura doručená do datové schránky musí byt
ve formátu *.pdf.

7.6. Objednatel neposkytuje zálohové platby
7,7.Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených

objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na
prodloužené lhůtě splatnosti 60 dní ode dne doručení faktury objednateli.

7.8. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

7.9. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-Si některý
údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný
počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě
oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vracením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne
doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

7.10. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvodu k naplnění 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 podle § i 09a tohoto zákona.

XIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

8.1. Vlastníkem věci. která byla zhotoviteli předána k provedení díla. je po celou dobu plnění
předmětu díla objednatel. Nabvl-li zhotovitel zpracováním věci dodané objednatelem
k této věci vlastnické právo a zmaří-ii se dílo, poskytne zhotovitel objednateli náhradu za
jeho zpracovanou věc, nebo mu vrátí věc téhož druhu.

8.2. ’ Nebezpečí vzniku škody na věcí předané k provedení díla přechází z objednatele
na zhotovitele okamžikem předání věci a současně podpisu protokolu o předání věci
smluvními stranami.

8.3. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá

zhotovitel. _ ,
8.4. Smluvní stranv se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečna

prokazatelné vzniklá škoda.

IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace

9.1. Zhotovíte! přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 12
městců na provedené práce a 24 měsíců na dodaný materiál. Záruční doba neběží po dobu.
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že touto vadou dílo trpékvjrž předání
9.2. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanoveními § 2615 a nás!. OZ.
9.3. Reklamace se uplatňují písemně, objednatel nehradí náklady vzniklé s reklamací
9.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnu ode dne jejího obdržení
9.5. Zhotov,tel je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné 
reklamace.
9.6. O odstranění vady musí být sepsán protokol.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1(U. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením díla v termínu uvedeném 
, ' bodě' 2 smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1000.00 Kč a smluvní

pokutu ve výší 2000,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění 
zavazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení či XII 
smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.2. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění 
reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 1000.00 Kč za každý 
započatý den. a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena 
ustanovení či. XII smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.3. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý 
^počaty den prodleni ve výši podle ustanovení § 1970 O Z a prováděcího nařízení vlády

.4. Smhivm pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
lO.o.Smíuvni 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. Uplatnění 
smluvní pokuty nemá vliv na povinnost zhotovitele uhradit objednateli v plné výši 
náhradu škody, která objednateli v důsledku porušení smlouvy vznikla.

10.6. Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí, že kupující je oprávněn uspokojit svou 
peněžitou pohledávku, kterou má vůči prodávajícímu, proti peněžité pohledávce, kterou 
ma prodávající vůči kupujícímu, formou započtení, jsou-íi tyto pohledávky k započtení 
způsobile, a to za podmínek stanovených v § 1982 a následujících O Z.

XI. Zvláštní ujednání

11.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
11.2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí 

ustanoveními OZ,
11.3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel

odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
třetích osob.

11.4. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle smlouvy, pepř. jeho část, dokument 
nebo dokumentace zhotovitele, podle této smlouvy určený k užití objednatelem je 
autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s pravém autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
zněm pozdějších předpisů nebo jinak chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel 
podpisem smlouvy objednateli k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i 
kjeho části(em) časově neomezené, přenosné, neexkiuzívní oprávnění / licenci bez 
omezeni územního ei množstevního k výkonu právaje užít rozmnožováním, sdělováním 
třetím osobám a jiným způsobem pro Účely zhotovení, provozu, údržby, úprav, oprav a
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odstranění díla. a současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění autorské dílo či 
jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele dle této smlouvy upravovat či měnit. 
V případě, že jde výsledek činnosti subdodavatele, který podléhá ochraně podle 
autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního 
řádu bydliště/místa podnikání subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro 
objednatele ve vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, 
jaký je požadován pro výsledek činností zhotovitele podle tohoto ustanoveni smlouvy. 
Odměna m poskytnutí veškerých uvedených oprávnění / licencí je jíž zahrnuta v ceně 
díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.

i 1.5. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

11.6. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednáni či písemném styku, souvisejícím 
s plněním této smlouvy, je český jazyk.

11.7. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými 
se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné 
či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle 
této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve 
smyslu § 1730 OZ důvěrné.

11.8. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, 
se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění 
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu 
stanovenou pro archivaci.

11.9. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanoveni, která 
obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

11.10. Zhotovitel 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.

11.11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně, prostřednictvím ET (NEN NJPEZ) nebo prostřednictví doporučené 
poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.

11.12. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak. 
že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou 
nejpozději pátým pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy, nedorucf-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu 
na to, zda se adresát, na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. V případe doručení 
svstémem elektronického tržiště (NEN NIPEZ) se za okamžik doručení považuje čas 
přečtení zprávv. který je u každé zprávy uvedeny v systému, Nedojde-íi k přečtení 
zprávy do tří pracovních dnů, považuje se za okamžik doručení v systému 
elektronického tržiště (NEN NIPEZ) třetí pracovní den po jejím odeslání.

11.13. Pokud nebude smlouva zhotovitelem potvrzená bez jakýchkoliv dodatků nebo 
odchylek, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné

XII. Zánik smluvního vztahu

12.1. Smluvní sírany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: 
a)splněním všech závazků řádně a včas;
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bjdohodou smluvních síran při vzájemném vyrovnání účelné vynaložených 
i\ prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 

cjednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
djjednostranným odstoupením od smlouvy 2C strany objednatele v případe porušení 
ustanovení 51.11. [0. této smlouvy;
e} v souladu s ustanovením § 1992 02 může zhotovitel zrušit závazek zaplacením 
odstupného. Odstupné se stanovuje ve výši 30% z celkové ceny díla včetně DPH.
0 v případě, že oznámení o zrušení závazku bude objednateli doručeno po termínu 
plnění stanoveném v či. 5.2 této smlouvy, je zhotovitel kromě odstupného dle písmena 
e) tohoto článku zároveň povinen uhradit i smluvní pokutu stanovenou za pozdní plnění 
zavazku dle ustanovení ČI. 10.1 této smlouvy od okamžiku, kdy se zhotovitel ocitl 
v prodleni do zámku této smlouvy. Právo zrušit závazek zhotovitel nemá v případě, že 
byt * jen z části ze smlouvy plnil.
g) v důsledku dodatečné nemožnosti plnění. Plnění není nemožné. íze-li závazek ze 
smlouvy splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až 
po určené době. Při nemožnosti pouhé části plnění zanikne smlouva v celém rozsahu, 
plvne-lš z povahy závazku nebo z účelu smlouvy, že plnění zbytku nemá pro 
objednatele význam. Není-li tomu tak. zaniká závazek jen co do této části. Při zártíku 
závazku z důvodu dodatečné nemožností plnění jsou sí smluvní strany povinny vrátit 
co si navzájem poskytly,

12.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
ajprodlení s provedením díla v termínu uvedeném v čí. V. bodě 2 smlouvy o více iak 20 

dní; J
b)nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla; 
cjprodleni s odstraněním vad o více jak 20 dní.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a uložena na portále elektronického
traš,tě (wwNvmenjúpezxz ) a v registru smluv pokud se tato povinnost na smlouvu 
vztahuje.

13.2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými 
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. *

13.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné čí neúčinné, nedotvká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením 
platným čí účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného či neúčinného,

13.4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní 
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého 
souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy,

13.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a 
zveřejněním v registra smluv (pokud se na smlouvu tato povinnost vztahuje) není-li 
v textu smlouvy uvedeno jinak.

Í3.Ó. lato smlouva má 7 očíslovaných stran a její nedílnou součástí jsou příiohy viz níže:
a) Příloha č, 1 - Specifikace a ceník díla, 1 strana;
b) Příloha č. 2 - Zápis o předáni předmětu díla, 1 strana
c) Příloha č. 3 - Protokol o předání a převzetí předmětu díla, 1 strana.
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d) Příloha č. 4 - Vzor objednávky dílčího plnění,. 1 strana.
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Příloha č, I k SOD 194/17/201/2019-7214- ceník ND a prací

RČ. Název MI Cena bez 
DPH za MJ

DPH za MJ Cena s DPH 
za MJ

1 Olejový filtr motoru ks 263 Kč 55.23 Kč 318,23 Kč
2 Naftový filtr motoru ks 389 KČ 81,69 Kč 470,69 Kč
i Filtr hydraulické 

jednotky
ks

1 386 Kč 291,06 KČ 1 677,06 Kč
4 Náhradní lanko k 

rampám
Ol

74 Kč ! 5.54 Kč 89,54 Kč
5 Náhradní kolečka k 

rampám široká
ks

1 029 Kč 216.09 Kč 1 245,09 Kč
6 Náhradní kolečka k 

rampám úzká
ks

1 029 Kč 216,09 KČ 1 245,09 Kč
6 Zajišťovací kolík ty čí ks 33 KČ 11,13 Kč 64.13 Kč
7 Podpěra lana ks 9 629 Kč 2 022,09 Kč 1 i 651,09 KČ
8 Vázací cívka m 18Kě 3,78 Kč 21,78 Kč
9 Trhací články

"V" -----———...... ........■»«.....
ks 5 555 Kč I 166,55 Kč 6 721,55 KČ

10 Šroub na pásovou 
spojku FHC Ml0-45, 
10.9, NFE 27-160, Zn

ks
16 Kč 3.36 Kč 19,36 Kč

li Stlačený dusík 300ral na 
podchlazení čidla

ks
210 Kč 44,10 Kč 254.10 Kč

12 Odeslání svislého a 
vodorovného popruhu 
na tahovou zkoušku 
výrobci, včetně 
provedení a výsledného 
protokolu

ks

4 725 Kč 992,25 Kč 5 717,25 Kč

13 Práce servisního 
technika

h
893 Kč 187,53 Kč I 080,53 Kč

14
•
Dopravné včetně času 
otráveného na cestě 
[cena výjezdu do
Čáslavi a zpět)

ks

4 331 Kč 909,5! KČ 5 240,51 KČ
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Příloha ě. 2 ke smlouvě o dílo c. 194/17/201 ř2019-7214

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTE DÍLA NA OPRAVU 

dle Smlouvy o dílo č, 194/17/201/2019-7214 
Druh a značka vojenské techniky:

$ vojenskou technikou byly předány tyto doklady:

Pří převzetí vojenské techniky bylo zjištěno:

- technický stav vojenské techniky:

- u odevzdané vojenské techniky dle kompletačního seznamu chybí:

- závěr a vyjádření předávajícího a přejímajícího:

Předmět plnění díla byl předán zástupcem objednatele oprávněným jednat ve 
věcech technických zástupci zhotovitele k plnění smlouvy o dílo bez výhrad, *)

Předmět plnění díla byl předán zástupcem objednatele oprávněným jednat ve 
věcech technických zástupci zhotovitele k plnění smlouvy o dílo s výhradami, 
uvedenými v příloze č.L která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. *>

Předmět plnění díla nebyl předán zástupcem objednatele oprávněným jednat vc 
věcech technických zástupci zhotovitele k plnění smlouvy o dílo, přičemž o 
důvodech nepřevzetí zhotovitelem je sepsán zápis, který tvoří jako příloha č.l 
nedílnou součást tohoto zápisu. *)

V Chotusicích dne

Za předávajícího :

hodnost, jméno, příjmení, razítko a podpis 
*j nehodící se škrtněte

Za přejímajícího;

jméno, příjmení, razítko a podpis
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Příloha L 3 ke smlouvě o dílo ě. 194/17/201/2019-7214

-VZOR-
PROTOKO L

O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Druh a značka vojenské techniky:

S vojenskou 
doklady:

technikou byly zástupci objednatele ve věcech technických odevzdány tyto

Pří převzetí vojenské techniky byly zjištěny:

- technický stav vojenské techniky: na vojenské technice bylo provedeno plnění díla 
v rozsahu stanoveném v rámcové Smlouvě o dílo ě, 194/17/201/2019-7214

a v souladu s technickou dokumentací zhotovitele c. ........ ..... ......

důvod: plnění díla bylo provedeno v souladu s Smlouvou o dílo č, 194/17/201/2019- 
7214 uzavřenou dne,,..... ..........,.2019.

- Prohlášení přejímajícího;
Poškození techniky bylo způsobeno běžným opotřebením a nejedná se o technické 
zhodnocení. Plnění díla je zapsáno v záznamníku oprav č 

poř.č '

- Závěr a vyjádření předávajícího a přejímajícího:
Plnění díla bylo převzato zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech

technických
které^2 Vad ^ Uznan° za dokoFtčené- K protokoluje připojen seznam náhradních dílů,

zhotovitel předal zástupci objednatele při předání plnění.*
Plném díla nebylo převzato zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech
technických převzato, není dokončené a má vady, o nichž je sepsán záznam který' 

tvoři jako J
příloha Č. i nedílnou součást tohoto protokolu. *
*} nehodící se Škrtněte

V Chotusicích dne:....................20

Za předávajícího: Za přejímajícího :

jméno.příjmení,razítko a podpis hodnost jméno.příjmení,razítko
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Příloha č, 4 k SOD 194/17/201 /2019-7214 -vzor objednávky dílčího plnění

OBJEDNÁVKA dílčího plnění č. XX/x/xxx/20xx-7214

ve smyslu dlouhodobé smlouvy é. 194/17/201/2019-7214 (dále jen "Smlouva")

p.Č. Druh služby, ND
měrná » ,

i«ln';,ka; pmj 
(MI) i

cena za MJ 
v CZK (vč, 

DPH)

cena celkem v 
CZK (vč. DPH)

1.
2.

........

............

Jedná
nákfac

se o předpokládanou maximální cenu. Fakturováno bude dle s
ú.

cutečných

Lj

Celkctvá cena dílčího plnění v CZK (vč. DPH) I

Ukončení realizace nejpozději xx.xx.xxxx a xx.xx.xxxx


