Smlouva č. 1810400094
„Vrtulníky MÍ-171Š SOATU - modernizace 2. část“
ČI. 1
Smluvní strany
Česká republika - Ministerstvo obrany
Se sídlem:
Zastoupena:
Se sídlem kanceláře:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
ředitelkou odboru vyzbrojování
í a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1

Kontaktní osoba:
Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Zástupce objednatele ve věcech výkonu státní správy:

Zástupce objednatele pro předání vrtulníků a přejímku provedené zástavby:

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471/4
16001 Praha 6
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

LOM PRAHA, s. p.
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283
Se sídlem:
Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10

právník

'datum:
\

[
i-

nodois:

Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ředitelem podniku
CZ00000515
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

Zástupce zhotovitele ve věcech finančních:
Adresa pro doručování korespondence:
LOM PRAHA, s. p.
Tiskařská 270/8
108 00 Praha 10 - Malešice
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavírají v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto smlouvu o dílo č. 1810400094 „Vrtulníky Mi-171 Š SOATU modernizace 2. část“ (dále jen „smlouva“).

ČI. 2
Účel smlouvy
Účelem smlouvy je zajištění operačních schopností letectva Armády České republiky (dále jen „AČR“)
plnit hotovostní a součinnostní úkoly s pozemními a speciálními silami AČR k zabezpečení obrany
státu a nasazení do zahraničních operací prostřednictvím provedení níže uvedené modernizace vrtulníků
MÍ-171Š pozn. značek 9781, 9799, 9806, 9813, 9825, 9837 a 9767 (dále jen „modernizace“). Provedení
modernizace se v souladu sust. § 44a odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, považuje za nabývání vojenského materiálu strategického
významu do majetku státu, který je nezbytný k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů České
republiky.

ČI. 3
Předmět smlouvy
1.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést modernizaci, tj.:
a) zástavbu výškoměrů s bubínkovým čítáním (ve feet/ft), zástavbu lychloměrů s vyznačenými
sektory rychlostí (v knots/kn) a zástavbu variometrů s rozsahem +/- 4000 FPM (ft per minute)
u obou pilotů;
2
právní

datu

b)

úprava indikace radiovýškoměru A037 na ft, úprava indikace LUN 1793 na ft;

c)

zástavbu bezpečnostních upínacích pásů palubního technika;

d)

úpravu podlahy nákladové kabiny dle projektu obranného vývoje „SYSTÉM“ dle bulletinu
č. 1912116052 a pro uchycení základen lafetace kulometů M134D-H;

e)

úpravu pancéřování dle bulletinu č. 1912116052 včetně související úpravy pro uchycení
základen lafetace kulometů M134D-H, se zachováním stávajícího pancéřování v maximální
možné míře;

f)

úpravu základen lafetace kulometů M134D-H pro použití se systémem pro uchycení nákladu
„SYSTÉM“;

g)

úpravu vrtulníků Mi-171Š pro uchycení palubních jeřábů Breeze-Eastem P/N: HS-29900-59;

h)

kompletní instalaci lafetace kulometů do pravých a levých dveří nákladové kabiny, pouze
na vrtulníku MÍ-171Š pozn. značky 9767 s uchycením do „SYSTÉM“ s použitím lafetace
z vrtulníku pozn. zn. 9774 po provedené revizi;
(dále jen „dílo“ nebo „zástavba“).

2. Zhotovitel provede dílo postupně prostřednictvím následujících dílčích plnění:
a)

dílčí plnění č. 1: provedení prototypové zástavby dle čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) smlouvy na
prototypovém vrtulníku MÍ-171Š vybraném z pozn. značek, 9799, 9806, 9813, 9825, 9837
a 9767, zpracování návrhu bulletinu MÍ171Š-ZB 015 „Výměna letových přístrojů za přístroje
v imperiálních jednotkách“;

b)

dílčí plnění č. 2 až 7: provedení sériové zástavby dle čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) smlouvy na
šesti vrtulnících MÍ-171Š z pozn. značek 9781, 9799, 9806, 9813, 9825, 9837 a 9767 (mimo
vrtulník MÍ-171Š, na kterém bylo provedeno dílčí plnění č. 1 dle čl. 3 odst. 2 písm. a) smlouvy);

c)

dílčí plnění č, 8: provedení prototypové zástavby dle čl. 3 odst. 1 písm. c), d), e), f)ag)
smlouvy na vrtulníku MÍ-171Š pozn. značky 9781, zpracování návrhů bulletinů MÍ171Š-ZB
016 „Zástavba bezpečnostního systému palubního technika (BSPT)“, MÍ171Š-ZB 017
„Úprava systému uchycení nákladu „SYSTÉM“ a pancéřování pro použití lafetací kulometu
M1NIGUN“, MÍ171Š-ZB 018 „Úprava lafetací MIN1GUN pro použití se systémem pro
uchycení nákladu „SYSTÉM“ a MÍ171Š-ZB 019 „Zástavba jeřábu Breeze-Eastem na vrtulník
MÍ-171Š“;

d)

dílčí plnění č. 9 až 13: provedení sériové zástavby dle čl. 3 odst. 1 písm. c), d), f) a g) smlouvy
na vrtulníku MÍ-171Š pozn. značky 9799, 9806, 9813, 9825 a 9837;

e)

dílčí plnění č. 14: provedení sériové zástavby dle čl. 3 odst. 1 písm. c) a g) smlouvy na
vrtulníku Mi-171 Š pozn. značky 9767;

f)

dílčí plnění č. 15 až 20: provedení sériové zástavby dle čl. 3 odst. 1 písm. e) smlouvy na
vrtulníku Mi-171 Š pozn. značky 9799, 9806, 9813, 9825, 9837 a úprava stávajícího pancéřování
na vrtulníku MÍ-171Š pozn. značky 9767;

g)

dílčí plnění č. 21: provedení sériové zástavby dle čl. 3 odst. 1 písm. h) smlouvy na vrtulníku
MÍ-171Š pozn. značky 9767;
(dále jen „dílčí plnění“).

3.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu dle
čl. 5 smlouvy.

právník;
datum;
podpis:

ČL 4
Doba a místo plnění
1.

Zhotovitel zahájí plnění předmětu díla v okamžiku nabytí účinnosti smlouvy dle čl. 17 odst. 12
smlouvy a ukončí jej nejpozději do 30. září 2021.

2.

Zhotovitel je povinen předat dílo v dílčích plněních v souladu s čl. 3 odst. 2 smlouvy v termínech
dle „Harmonogramu provedení modernizační zástavby“, který je přílohou č. 5 této smlouvy (dále
jen „harmonogram“).
Změny v harmonogramu je možné činit pouze na základě písemného dodatku podepsaného oběma
smluvními stranami. Změny v pořadí poznávacích značek vrtulníků MÍ-171Š v harmonogramu
nejsou považovány za změny harmonogramu za předpokladu, že budou dodrženy v harmonogramu
uvedené termíny předání vrtulníků MM71Š k provedení dílčích plnění a převzetí vrtulníků
MÍ-171Š po provedení dílčích plnění. V případě, že termíny předání vrtulníků MÍ-171Š k provedení
dílčích plnění nemohou být objednatelem dodrženy z důvodu kolize s termínem generálních oprav
příslušných vrtulníků MÍ-171Š či technických důvodů, majících za následek neprovozuschopnost
příslušného vrtulníku MÍ-171Š (při kterých nelze vrtulník MÍ-171Š zhotoviteli předat v souladu
s čl. 7 odst. 7 smlouvy), smluvní strany jsou povinny zahájit jednání o dodatku ke smlouvě s cílem
vyřešení kolize a stanovení nové lhůty pro plnění. Jednání musí být zahájeno nejpozději do 5
pracovních dní od doručení oznámení o zjištění kolize nebo technických důvodů objednateli. Dnem
doručení oznámení o zjištění kolize nebo technických důvodů dojde ke stavení lhůty pro provedení
dotčených dílčích plnění a celkové lhůty dle čl. 4 odst. 1 smlouvy.

4.

Dílčí plnění se považuje za ukončené, je-li provedeno řádně, včas a bez vad dle platné technické
dokumentace zhotovitele.

5.

Místem provedení díla jsou provozovny zhotovitele Toužimská 1058/22b, 197 00 Praha 19 a dále
pak Mladoboleslavská 1093, 197 00 Praha 19, případně VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad
Oslavou.

6.

Místem předání vrtulníku MÍ-171Š k provedení dílčího plnění a převzetí po provedení příslušného
dílčího plnění je letiště Praha - Kbely, Mladoboleslavská 1093, 197 00 Praha 19 (dále jen „letiště
Praha - Kbely“), případně VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

ČL 5
Cena
1.

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové ceně za plnění bez DPH (dále jen „celková cena za plnění“), která činí:

74 057 400,00 Kč
(slovy: sedmdesátčtyřimiliónypadesátsedmtisícčtyřista/OO korun českých)
DPH ve výši 21 % činí:

15 552 054,00 Kč
(slovy: patnáctmiliónůpětsetpadesátdvatisícepadesátčtyři/OO koruny české)
2.

Celková cena za plnění včetně DPH činí:

89 609 454,00 Kč
(slovy: osmdesátdevětmiliónůšestsetdevěttisícčtyřistapadesátčtyři/OO koruny české)

právní
datum
poHois:

3.

Celková cena za plnění bez DPH dle čl. 5 odst. 1 smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
spojené s plněním jeho závazku dle smlouvy. Rozklad celkové ceny za plnění je uveden „Cenovém
rozkladu - dílčí plnění“, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy (dále jen „cenový rozklad“). Celková cena
za plnění bez DPH je stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná. K celkové ceně za plnění bez
DPH bude připočteno DPH ve výši dle účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

4.

Zhotovitel během jednání předcházejícímu uzavření smlouvy deklaroval, že celková cena za plnění
dle čl. 5 odst. 1 smlouvy (popř. její dílčí části) je cenou v místě a čase obvyklou. Objednatel má
právo tuto skutečnost kdykoliv ověřit. Zhotovitel bere na vědomí znění ust. § 12 odst. 4 a 5 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů, tedy v případě, kdy celková cena za plnění bude vyšší než cena obvyklá dle
ust. § 2 odst. 6 zákona ě. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, tj. cena tvořena
kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, bude takto sjednaná
cena neplatná v rozsahu rozdílu, o který přípustnou výši překročila. Na úhradu ceny vyšší, než
obvyklé nevzniká zhotoviteli nárok.

Čl. 6
Platební podmínky
1.

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen “daňový doklad“) za příslušné dílčí plnění
vždy po jeho řádném předání za současného splnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy a po
podpisu protokolu v souladu s čl. 11 odst. 6 smlouvy.

2.

Objednatel neposkytuje zálohové platby.

3.

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

označení dokladu jako daňový doklad nebo faktura a jeho číslo;
číslo smlouvy uvedené objednatelem v záhlavní smlouvy;
datum vystavení a splatnost daňového dokladu;
název dílčího plnění a místo plnění;
IČO a DIČ smluvních stran;
číslo bankovního účtu zhotovitele a název banky;
počet příloh a razítko zhotovitele s podpisem zhotovitele;
v příloze daňového dokladu zhotovitel přiloží originál protokolu podle čl. 11 odst. 6 smlouvy
s uvedeným číslem IDED pro každé dílčí plnění, Osvědčení o jakosti a kompletnosti 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 „OJK“), nebo Fl-M.

Daňový doklad bude zhotovitelem zaslán objednateli na adresu:
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 471/4

právník:
datum:
do dDis:

160 01 Praha 6

}

4.

Částky uvedené na daňovém dokladu musí odpovídat cenám uvedeným v cenovém rozkladu.

5.

Daňový doklad doručí zhotovitel objednateli ve 2 výtiscích (originál a 1 kopie) na výše uvedenou
doručovací adresu objednatele, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu protokolu dle
čl. 11 odst. 6 smlouvy.

6.

Splatnost daňového dokladuje 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
V případě, že bude daňový doklad objednateli doručen v období od 12. prosince příslušného
kalendářního roku do 28. února roku následujícího, činí splatnost daňového dokladu 60 kalendářních
dnů od okamžiku jeho doručení. Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem odepsání
příslušné částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

7.

Případný opravný daňový doklad je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 14
kalendářních dnů od vyžádání objednatelem. Doba splatnosti opravného daňového dokladu je 30
kalendářních dnů ode dne jejího doručení. Opravný daňový doklad se považuje za uhrazený
okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

8.

Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez úhrady daňový doklad, který má formální nebo
věcné vady (neobsahuje požadované náležitosti, není-li doložen požadovanými doklady nebo má jiné
vady v obsahu nebo není doručen v požadovaném množství výtisků). Při vrácení daňového
dokladu musí objednatel zhotoviteli sdělit důvod vrácení daňového dokladu. Zhotovitel vystaví
a doručí opravený daňový doklad nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jeho vrácení stím,
že oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová
lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli. Daňový
doklad se považuje za vrácený ve lhůtě splatnosti, jestliže byl v této lhůtě prodávajícímu odeslán.
V případě neoprávněného vrácení daňového dokladu běží původní lhůta splatnosti.

9.

Poplatky spojené s realizací plateb si hradí každá smluvní strana sama.

10. Pokud budou u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle ust. § 109
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel
při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle ust. § 109a tohoto
zákona.

Čl. 7
Způsob provedení a povinnosti smluvních stran
1.

Zhotovitel při provedení díla bude postupovat v souladu s ust. § 2589 a násl. OZ.

2.

Objednatel bere na vědomí veškerá omezení zastavovaných komponentů avioniky uvedených
v dokumentaci výrobce (např. environmentální vlastnosti).

3.

Vrtulníky MÍ-171Š (dále jen „vrtulníky“ samostatně též jako „vrtulník“) je zhotovitel povinen za
účelem provedení díla převzít v místě dle čl. 4 odst. 6 smlouvy v termínech dle harmonogramu.
Dřívější předání vrtulníku zhotoviteli objednatelem za účelem provedení dílčího plnění je možné
po písemné dohodě zástupců smluvních stran ve věcech technických a organizačních, přičemž tato
dohoda v žádném případě neovlivní termíny dokončení dílčích plnění v harmonogramu.

4.

K provedení díla budou vrtulníky zhotovitelem převzaty se zálohou provozní doby a provozní lhůty
meziopravní (dále jen „PLM“) min. 16 hod. v provozuschopném stavu umožňujícím plnění díla.
Vrtulník podle čl. 3 odst. 2 písm. c) smlouvy (dále jen „prototypový vrtulník“) bude zhotoviteli
předán se zálohou PLM 30 letových hodin. Vrtulníky budou předány ve stavu umožňující přelet
do místa plnění dle čl. 4 odst. 5 smlouvy včetně paliva s dokumenty dle čl. 7 odst. 6 smlouvy.

právník
datum:

podpis:

5.

Převzetí podle čl. 7 odst. 4 smlouvy bude prováděno na každém vrtulníku společně zástupcem
objednatele pro předání vrtulníků a přejímku provedené zástavby, který je uveden v záhlaví této
smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“), a zástupcem zhotovitele. Při převzetí bude na vrtulníku
zhotovitelem provedena společně se zástupcem objednatele prohlídka v rozsahu prací A2 a OB1
dle ustanovení aktualizované „Prozatímní metodické pomůcky pro technickou obsluhu vrtulníků
MÍ-171Š“ č. 3268-40/2003-6953 ze dne 23. června 2005. Nejpozději 5 pracovních dnů před
převzetím vrtulníku k provedení dílčího plnění zhotovitelem, zástupce objednatele oznámí zástupci
zhotovitele e-mailem datum a hodinu, kdy bude příslušný vrtulník připraven k převzetí.

6.

Objednatel je povinen při předání vrtulníku předat zhotoviteli doklady nezbytné kjeho užívání,
a to v rozsahu, který umožňuje řádné provedení dílčího plnění, zejména tedy provozní a průvodní
technickou dokumentaci platnou pro vrtulník s příslušnou poznávací značkou (v českém, anglickém
či ruském jazyce) včetně aktualizované „Prozatímní metodické pomůcky pro technickou obsluhu
vrtulníků MÍ-171Š“ č. 3268-40/2003-6953 ze dne 23. června 2005.

7.

V případě, že vrtulník nebude objednatelem předán v provozuschopném stavu a během provádění
dílčího plnění nebude provozuschopnost obnovena, popř. se během provádění dílčího plnění
vrtulník stane neprovozuschopným, předá zhotovitel objednateli dílčí plnění bez provedení
zalétávacího letu posádkou SOJ a přebíracího letu posádkou objednatele. Předání vrtulníku po
provedení dílčího plnění bude uskutečněno na základě provedení pozemních měření a funkčních
zkoušek na zemi.

8.

O předání vrtulníku k provedení dílčího plnění bude sepsán „Protokol o předání a převzetí“, jehož
vzor tvoří přílohu č. 3 smlouvy (dále jen „protokol o předání a převzetí“).

9.

V případě, že se na vrtulníku předaném k provedení dílčího plnění vyskytnou závady, za které není
odpovědný zhotovitel, a které neumožňují řádné pokračování v provádění nebo předání dílčího
plnění, zhotovitel písemně upozorní zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních,
který je uveden v záhlaví této smlouvy, na existenci těchto závad. Zástupce objednatele ve věcech
technických a organizačních je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení písemného upozornění
(oznámení o výskytu závad) tyto závady prověřit, případně svolat komisi Ministerstva obrany (dále
jen „komise“). Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních (příp. komise) je
povinen následně stanovit způsob odstranění takovýchto závad. Závady, za které není odpovědný
zhotovitel, je objednatel povinen odstranit na vlastní náklady.

10. Dnem doručení oznámení o výskytu závad dle čl. 7 odst. 9 smlouvy objednateli dojde ke stavení
lhůty dokončení dotčených dílčích plnění. Doba dílčího plnění podle čl. 4 odst. 2 smlouvy a
celková doba dokončení díla dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy se automaticky prodlouží o dobu, po
kterou trvá odstranění závad dle čl. 7 odst. 9 smlouvy.
11. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebezpečí škody na vrtulnících předaných k dílčímu plnění
přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí oběma
smluvními stranami a zpětně po provedení dílčího plnění zhotovitelem na objednatele rovněž
po podpisu protokolu o předání a převzetí oběma smluvními stranami.
12. V rámci realizace prototypové zástavby dle čl. 3 odst. 2 písm. a) a c) smlouvy, Odbor dohledu
nad vojenským letectvím Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany (dále jen „ODVL SDK
MO“) pověří fyzickou/právnickou osobu (dále jen „subjekt“) k nezávislému posouzení a ověření
shody vlastností vojenské letecké techniky a uvolnění vojenské letecké techniky (dále jen „VLT“)
do provozu v souladu se zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel předloží subjektu k posouzení a kontrole technické řešení díla, programy
a metodiky pozemních a letových zkoušek a návrhy bulletinů. Subjekt takto předložené dokumenty
po kontrole a posouzení cestou zhotovitele zašle ODVL SDK MO ke schválení. V případě, že
subjekt bude v prodlení s plněním své povinnosti a toto prodlení bude objednateli zhotovitelem

právník:
datum:
podpis:

řádně doloženo, dojde ke stavení lhůty dokončení dotčeného dílčího plnění. Doba dokončení
dotčeného dílčího plnění dle čl. 4 odst. 2 smlouvy a celková doba dokončení díla dle čl. 4 odst. 1
smlouvy se automaticky prodlouží o dobu, po kterou trvá řádně doložené prodlení subjektu.
13. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout:

i

a)

vrtulníky k provedení zástavby v souladu s harmonogramem (s výjimkou dřívějšího předání
vrtulníků na základě dohody dle čl. 7 odst. 3 této smlouvy). V případě prodlení objednatele
s předaním vrtulníků v harmonogramem stanoveném terminu, má zhotovitel právo požadovat
na objednateli smluvní pokutu podle čl. 14 odst. 5 této smlouvy. Pozdní předání vrtulníků za
účelem provedení dílčího plnění má za následek automatické prodloužení doby dokončení
dotčeného dílčího plnění a celkové doby dokončení díla dle čl. 4 odst. 1 smlouvy;

b)

technickou směnu a obsluhu vrtulníků v místě dle čl. 4 odst. 6 smlouvy po dobu 2 až 4
pracovních dnů, po kterou bude trvat předávání vrtulníků zhotoviteli k provedení dílčího
plnění, nebo jejich přebírání objednatelem po provedení dílčího plnění, a to na základě výzvy
zhotovitele zaslané objednateli minimálně 10 pracovních dní předem (výzva bude adresována
zástupci objednatele ve věcech technických a organizačních);

c)

umožnit zástupci zhotovitele kontrolu parametrů přístrojů a zařízení za letu;

d)

potvrdit licence, resp. certifikáty konečného uživatele, a předat je zhotoviteli do 15 pracovních
dnů od předání požadavků zhotovitele objednateli; v případě prodlení objednatele s plněním
této povinnosti má zhotovitel právo požadovat na objednateli smluvní pokutu dle čl. 14 odst. 5
této smlouvy a zároveň dojde ke stavení lhůty dokončení dotčeného dílčího plnění a celkové
doby dokončení díla podle čl. 4 odst. 1 této smlouvy;

e)

provést na vrtulnících předepsané práce spojené s přechodem na letní a zimní provoz, výměny
provozních kapalin a maziv ve lhůtách stanovených provozní dokumentací vrtulníků;

f)

poskytnout na požadavek zhotovitele kulomety 7,62 M134D-H, poskytnout sestavu levé
a pravé lafetace z vrtulníku pozn. zn. 9774 (PN: DGMT7001-CT, PN: DGMT7002-CT) a
poskytnout součinnost při provedení podnikových a typových zkoušek včetně zajištění střeleb
z upravených lafetací. Střelby v rámci typových zkoušek mohou být realizovány společně
se zkrácenými vojskovými zkouškami podle čl. 9 smlouvy;

g)

poskytnout na požadavek zhotovitele sestavu levé lafetace PN: DGMT7001-CT a sestavu
pravé lafetace PN: DGMT7002-CT. Komponenty levé a pravé lafetace budou v rámci projektu
modifikovány, aby byly kompatibilní se „SYSTÉM“.

14. Zhotovitel je povinen:
a)

nejpozději do 10 pracovních dnů před navrhovaným termínem předání dílčího plnění oznámit
emailem a telefonicky zástupci objednatele datum a hodinu, kdy bude předání dílčího plnění
zahájeno a kdy zhotovitel požaduje poskytnutí součinnosti objednatele k jeho převzetí;

b)

zajistit na své náklady veškeré práce související s provedením díla a splněním ostatních
závazků zhotovitele dle této smlouvy;

c)

v případě potřeby provést všechny úkony související s licenčním řízením dle zákona č. 38/1994
Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

d)

vést průběžné zkušební a kontrolní záznamy k prováděnému dílu tak, aby bylo možno prokázat
shodu provedené zástavby s požadavky stanovenými ve smlouvě;

e)

dodat ke každému vrtulníku upravenou a doplněnou průvodní a provozní technickou
dokumentaci včetně letové příručky a záručních listů k dodávaným komponentům, návodů

právník:
datum:
nnd ois:

k použití výrobku a předpisů pro údržbu (Prozatímní metodické pomůcky pro technickou
obsluhu vrtulníků MÍ-171Š“ č. 3268-40/2003-6953 ze dne 23. června 2005) a ošetřování.
Dokumentace je akceptována pouze v českém nebo anglickém jazyce. Provést dílo s využitím
komponentů, dílů a součástek nových, nepoužitých a nerepasováných s výjimkou součástek, jež
byly zabezpečeny ze skladových zásob objednatele. Dodaný materiál musí splňovat požadavky
stanovené v technických podmínkách, příslušných bulletinech nebo projektové dokumentaci;
f)

umožnit objednateli průběžnou kontrolu díla na základě písemně doručené žádosti;

g)

předložit zástupci objednatele 14 kalendářních dnů před předáním vrtulníku objednateli seznam
dílů, které byly zhotovitelem z vrtulníků při provádění díla demontovány a nahrazeny novými.
Zástupce objednatele rozhodne ve lhůtě 14 kalendářních dnů, které z těchto dílů od zhotovitele
převezme spolu s vrtulníkem. Ostatní díly zástupce objednatele prohlásí za odpad. Původcem
tohoto odpadu je zhotovitel, který zajistí jeho likvidaci v souladu s účinnými právními předpisy;

h)

v případě, že zhotovitel nevrátí zástupci objednatele při předání vrtulníku díly, o nichž zástupce
objednatele rozhodl, že budou objednateli vráceny ve smyslu čl. 7 odst. 14 písm. g) smlouvy, má
se za to, že poskytnuté dílčí plnění má vady a zástupce objednatele takové plnění nepřevezme;

i)

zhotovitel se dále zavazuje garantovat možnost zabezpečení pozáručního servisu komponentů
zastavovaných do vrtulníku v průběhu provádění díla, a to po dobu min. 10 let od podpisu
protokolu dle čl. 11 odst. 6 smlouvy po předání vrtulníku zpět objednateli.

15. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetí osobě minimálně ve výši odpovídající pojistné částce 10 mil. Kč s maximální
spoluúčasti objednavatele ve výši 10 %. Na písemnou výzvu objednatele je zhotovitel povinen
kdykoliv po celou dobu plnění smlouvy tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením pojistitele,
a to do 5 pracovních dnů od obdržení této výzvy.

Čl. 8
Státní ověřování jakostí
1.

Smluvní strany na tom, že při plnění této 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“), v rozsahu odborného
dozoru nad jakostí a konečné kontroly na základě rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci,
katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) a za podmínek uvedených v „Požadavcích
na zabezpečení státního ověřování jakosti“, které tvoří přílohu č. 7 smlouvy, s výjimkou plnění, při
kterém bude prováděno SOJ v rozsahu konečné kontroly. Po provedené konečné kontrole vystaví
pověřený zástupce Úřadu „Osvědčení o jakosti a kompletnosti“ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb.
SOJ v zahraničí nebude vyžadováno. Provádění SOJ nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za
vady a za případnou škodu vzniklou objednateli.

2.

V rámci realizace prototypové zástavby dle čl. 3 odst. 2 písm. a) a c) smlouvy nebude SOJ
prováděno. Průběh výše uvedené prototypové zástavby bude dozorován ODVL SDK MO, PP MO
a dokončení prototypové zástavby bude potvrzeno vydáním „Osvědčení o uvolnění do provozu FlM“.

3.

Kontrola funkce sériové zástavby dle čl. 3 odst. 2 písm. d) až g) smlouvy bude provedena v rámci
zalétávacího letu druhého programu posádkou SOJ. V případě, že nastane situace popsaná v čl. 7
odst. 7 smlouvy, bude přejímka dílčího plnění provedena na základě podepsaného protokolu dle čl.
11 odst. 6 smlouvy a vystaveného OJK. Zalétávací let druhého programu posádkou SOJ nebude
prováděn. Zhotovitel je povinen oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem připravenost ke

právník:
datum:
podpis:

konečné kontrole zástupci Úřadu, a to e-mailem na adresu osojcechy@army.cz. Stejným
způsobem je zhotovitel povinen oznámit zahájení každého dílčího plnění.
4.

Kontrola funkce sériové zástavby dle čl. 3 odst. 2 písm. b) smlouvy bude provedeno SOJ v rozsahu
konečné kontroly.

5.

Provedení SOJ sériových zástaveb dle harmonogramu je podmíněno ukončením zkrácených
vojskových zkoušek dle čl. 9 odst. 1 smlouvy s výsledkem „vyhovující“ a schválením návrhu
bulletinů ODVL SDK MO.

6.

Pokud zhotovitel zmaří provedení SOJ neplněním povinností uvedených ve smlouvě, má objednatel
právo odstoupit od smlouvy a požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu dle ěl. 14 odst. 10 smlouvy

ČI. 9
Zkrácené vojskové zkoušky
1.

Zkrácené vojskové zkoušky (dále jen „ZVZ“) budou provedeny v souladu s harmonogramem
a metodikou. Předmětem ZVZ bude ověření funkčnosti provedeného dílčího plnění (modernizace)
a předložených návrhů bulletinů č. MÍ171Š-ZB 015, MU71Š-ZB 016, MÍ171Š-ZB 017, MÍ171ŠZB 018 a MH71Š-ZB 019.

2.

Zhotovitel předloží nejpozději do 30 kalendářních dnů před plánovaným termínem provedení ZVZ
objednateli návrh programu a metodiky provádění ZVZ (dále jen jako „návrh“). Zhotovitel a
objednatel společně projednají návrh tak, aby mohlo být vydáno náčelníkem Generálního štábu
Armády ČR nařízení k provedení ZVZ nejpozději do 15 kalendářních dnů před plánovaným
zahájením ZVZ. Nařízení k provedení ZVZ předá objednatel zhotoviteli do 5 kalendářních dnů od
jeho schválení.

3.

Zhotovitel je oprávněn předat vrtulník objednateli k provedení ZVZ až po předložení zvláštního
osvědčení o letové způsobilosti (dále jen „ZOLZ“) vydaného ODVL SDK MO na letovou část
ZVZ. Zhotovitel předloží ZOLZ nejpozději 1 pracovní den před zahájením ZVZ.

4.

V případě, že budou během ZVZ zjištěny vady, které mají svůj původ v činnosti zhotovitele a tyto
vady souvisí s předmětem plnění na základě této smlouvy, je zhotovitel tyto povinen neprodleně na
vlastní náklady odstranit. Případné opakované ZVZ je objednatel povinen provést nejpozději do 14
kalendářních dnů po příslušné výzvě zhotovitele. V případě, že budou během ZVZ zjištěny vady,
které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele v souvislosti s předmětem plnění na základě této
smlouvy, a odstranění těchto vad bude nezbytné pro provedení doplňkových vojskových zkoušek,
dojde ke stavení lhůty dokončení dotčeného dílčího plnění. Doba dílčího plnění dle čl. 4 odst. 2
smlouvy a celková doba dokončení díla dle čl. 4 odst. 1 smlouvy se automaticky prodluží o dobu,
po kterou trvá odstranění takových závad.

5.

Zhotovitel se zavazuje před provedením ZVZ a případných doplňkových vojskových zkoušek
provést bezplatnou pozemní přípravu osob objednatele a pověřených pracovníků ODVL SDK MO
účastnících se ZVZ, důsledně seznámit tyto osoby se zkoušeným dílčím plněním z hlediska
konstrukce, technologie, správnosti a režimu použití, požadavků na údržbu, na dodržení bezpečnosti
práce, protipožární ochrany, hygieny apod.

6.

Objednatel zabezpečí na své náklady provedení ZVZ, vyhodnocení ZVZ a vyhotovení závěrečné
zprávy. Objednatel předá „Zprávu o výsledcích ZVZ“ případně „Zprávu o výsledcích doplňkových
a opakovaných ZVZ“ zhotoviteli nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich schválení NGŠ AČR,
nejpozději však do 15 pracovních dní od provedení ZVZ popř. doplňkových a opakovaných ZVZ.
V případě prodlení objednatele s plněním této povinnosti má zhotovitel právo požadovat na
objednateli smluvní pokutu dle čl. 14 odst. 6 této smlouvy a zároveň dojde ke stavení lhůty

právník
datum:

dokončení dotčeného dílčího plnění a celkové doby dokončení díla podle čl. 4 odst. 1 této smlouvy.
Objednatel se zavazuje zajistit provedení ZVZ na území ČR.
7.

Po dobu od protokolárního převzetí vrtulníku k provedení ZVZ do doby jeho protokolárního
předání zpět zhotoviteli, nese odpovědnost za nebezpečí škody na vrtulníku objednatel. V případě
poškození dílčího plnění a vrtulníku v souvislosti s prováděním ZVZ v souladu se schválenými
postupy (programem zkoušek uvedeným v „Nařízení k provedení ZVZ“), vzniklá škoda jde k tíži
zhotovitele.

Čl. 10
Letová způsobilost
1.

Nad prováděním dílčího plnění, prototypová zástavba, dle čl. 3 odst. 2 písm. a) a c) smlouvy bude
posuzování, ověřování letové způsobilosti a uvolnění do provozu vojenské letecké techniky
provedeno za účasti pověřeného pracovníka MO na základě „Dohody o spolupráci při výkonu státní
správy v oblasti vojenského letectví“ mezi Úř OSK SOJ a OVL MO (dále jen „technický dozor4).
V případě vyhovujících výsledků bude technický dozor zakončen vydáním „Osvědčení o uvolnění do
provozu F1-M“.

2.

Při provádění dílčích plnění dle čl. 3 odst. 2 písm. b), d) až g) smlouvy bude provedeno posuzování
a ověřování letové způsobilosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb. V případě vyhovujících výsledků
bude technický dozor zakončen vydáním OJK.

3.

Za účelem prokazování letové způsobilosti modernizovaných vrtulníků je zhotovitel povinen u nově
zastavovaných zařízení a SW změn provést doplňkové podnikové a typové zkoušky v souladu
s „Letovou způsobilostí“, která je přílohou č. 2 smlouvy.

4.

V případě, že budou během provádění letů za účelem prokazování letové způsobilosti (zkušební
lety, letové části doplňkových podnikových zkoušek, doplňkové typové zkoušky, motorové
zkoušky a zalétávací lety) zhotovitelem v součinnosti s objednatelem zjištěny vady, které nemají
svůj původ v činnosti zhotovitele v souvislosti s předmětem plnění na základě této smlouvy,
a odstranění těchto vad bude nezbytné pro následné prokazování letové způsobilosti, dojde ke
stavení lhůty dokončení dotčeného dílčího plnění. Doba dílčího plnění dle čl. 4 odst. 2 smlouvy
a celková doba dokončení díla dle čl. 4 odst. 1 smlouvy se automaticky prodluží o dobu, po kterou
trvá odstranění takových závad.

5.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli na své náklady při provádění letů za účelem
prokazování letové způsobilosti (zkušební lety, letové části doplňkových podnikových zkoušek,
doplňkové typové zkoušky, motorové zkoušky a zalétávací lety) služby na vojenských letištích
v tomto rozsahu:
a)

letové provozní služby,

b)

leteckou informační službu,

c)

leteckou meteorologickou službu,

d)

hasičskou a záchrannou službu,

e)

službu pátraní a záchrany,

f)

radiotechnické zabezpečení a spojení včetně utajovaného spojení,

g)

letištní zabezpečení,

h)

službu náhradního letiště pro případ nutného přistání mimo letiště působnosti/vzletu.

právník:

datum:
nnH r**r •

ČI. 11
Předání předmětu plnění
1.

Zhotovitel předá objednateli dílčí plnění dle čl. 3 odst. 2 smlouvy nejpozději v termínu uvedeném
v harmonogramu v místě plnění dle čl. 4 odst. 6 smlouvy. Nejpozději 10 pracovních dnů před
navrhovaným termínem předání zhotovitel oznámí zástupci objednatele dle čl. 7 odst. 5 smlouvy
emailem a telefonicky datum a hodinu, kdy bude předání dílčího plnění zahájeno a kdy zhotovitel
požaduje poskytnutí součinnosti objednatele za účelem převzetí plnění. Dřívější předání dílčího
plnění je možné na základě písemné dohody zástupců smluvních stran ve věcech technických
a organizačních.

2.

Vrtulníky budou zhotovitelem po provedení dílčího plnění předány zpět objednateli se zálohou
PLM minimálně 5 hodin v provozuschopném stavu (bez závad) a ve stavu umožňujícím přelet
do místa dislokace Vojenského útvaru 2427 Sedlec, včetně paliva. Při převzetí bude proveden
přejímací let formou záletu druhého programu a na každém vrtulníku bude provedena přejímka
společně zástupcem objednatele a zhotovitele. O převzetí vrtulníku objednatelem bude podepsán
protokol o předání a převzetí. Přejímací let bude proveden posádkou objednatele. V případě, že
nastane situace popsaná v čl. 7. odst. 7 smlouvy, bude přejímka dílčího plnění provedena na základě
podepsaného protokolu o předání a převzetí a vystaveného OJK. Zalétávací let posádkou objednatele
nebude proveden.

3.

Zhotovitel je povinen při předání vrtulníku předat objednateli doklady nezbytné k předání a užívání
vrtulníku, zejm. provozní a průvodní technickou dokumentaci platnou pro vrtulník s příslušnou
poznávací značkou (v českém, anglickém nebo ruském jazyce) včetně aktualizované „Prozatímní
metodické pomůcky pro technickou obsluhu vrtulníků MÍ-171Š“ č. 3268-40/2003-6953 ze dne
23. června 2005.

4.

Při předání jednotlivých vrtulníků po provedení dílčího plnění bude provedena společně zástupcem
objednatele (resp. jim nominovanou komisí objednatele) a zástupcem zhotovitele jejich prohlídka
dle ustanovení aktualizované „Prozatímní metodické pomůcky pro technickou obsluhu vrtulníků
MÍ-171Š“ č. 3268-40/2003-6953 ze dne 23. června 2005.

5.

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme
dokončené dílo s výhradami (tj. nepodstatnými vadami, které nebrání v užívání modernizovaného
vrtulníku) nebo bez výhrad a podepíše protokol v souladu s čl. 11 odst. 6 této smlouvy.

6.

O předání dílčího plnění vyhotoví zhotovitel „Protokol o předání díla - dílčího plnění“, jehož vzor
je přílohou č. 4 této smlouvy (dále jen „protokol“), který bude podepsán zástupcem objednatele
a zástupcem zhotovitele. Po podpisu protokolu doplní zástupce objednatele v záhlaví protokolu
IDED (identifikátor dodávky). Každé dílčí plnění se považuje za splněné zhotovitelem a převzaté
objednatelem okamžikem podpisu protokolu zástupcem objednatele.

7.

Zhotovitel je dále povinen před zahájením prohlídky každého jednotlivého vrtulníku předložit
zástupci objednatele:
a)

seznam demontovaných částí a dílů, které byly při provádění díla demontovány a předány
objednateli, podepsaný zástupcem objednatele;

b)

doplněnou průvodní a provozní technickou dokumentaci;

c)

F-1M/OJK u provedené zástavby dle čl. 3 odst. 1 smlouvy.

právník:
daturrc
Podpis;

ČI. 12
Záruka za jakost a podmínky uplatnění práv ze záruky za jakost
1.

Zhotovitel se zavazuje jednotlivá dílčí plnění provádět ve stanovené kvalitě a bez vad, za použití
technologických postupů odpovídajících kvalitativním předpisům výrobce vrtulníků a komponentů
zastavovaných do vrtulníku v průběhu provádění příslušného dílčího plnění.

2.

Zhotovitel v souladu s ust. § 1919 OZ přejímá závazek záruky za jakost u díla dle čl. 3 odst. 1 této
smlouvy v délce 24 měsíců, nebo 200 letových hodin, a to podle toho, která ze skutečností nastane
dříve. Záruční doba plyne od okamžiku podpisu protokolu dle čl. 11 odst. 6 této smlouvy a je
přerušena na dobu, po kterou nelze příslušné dílčí plnění užívat pro jeho vady.

3.

V případě předání vrtulníku způsobem dle čl. 7 odst. 7 smlouvy, záruční doba dle čl. 12 odst. 2
smlouvy plyne od okamžiku obnovení provozuschopnosti příslušného vrtulníku.

4.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nedodržením instrukcí předepsaných pro provoz vrtulníků
a komponentů zastavovaných do vrtulníku v průběhu provádění příslušného dílčího plnění, nebo
vady způsobené použitím poškozených částí nebo nářadí při údržbě obsluhujícím personálem
objednatele nebo třetími osobami. Uplatněním práv plynoucích ze záruky za jakost se rozumí
doručení zprávy o vadách zjištěných v záruční době, tj. „Oznámení o uplatnění práv ze záruky za
jakost“, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy (dále jen „oznámení“). Práva plynoucí ze záruky
za jakost u dílčího plnění uplatňuje objednatel u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady faxem
(fax: 296 505 290) nebo elektronicky s přílohou oznámení (e-mail: pavel.sulc@lompraha.cz nebo
pavel.jevula@lompraha.cz).

5.

Zhotovitel je povinen do 21 kalendářních dnů od doručení oznámení sdělit zástupci objednatele
stanovisko k oznámené vadě, včetně uvedení způsobu, jakým bude řešena. V případě, že zhotovitel
v dané lhůtě nezašle písemné stanovisko objednateli, je oznámená vada považována za vadu
uznanou, kterou je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě dle čl. 12 odst. 9 této smlouvy.

6.

Záruční doba dílčího plnění se prodlužuje o dobu, která uplyne od doručení oznámení zhotoviteli
do odstranění vady zhotovitelem a opětovného předání dílčího plnění objednateli. Objednatel má
právo na náhradu nákladů, které mu prokazatelně vznikly v souvislosti s uplatněním práv ze záruky
za jakost v záruční době.

7.

V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na uznání či neuznání oznámené vady, objednatel
a zhotovitel se zavazují do 3 pracovních dnů od uplynutí posledního dne lhůty pro stanovisko
zhotovitele k oznámené vadě dle čl. 12 odst. 5 smlouvy vytvořit smíšenou komisi složenou ze tří
zástupců objednatele a tří zástupců zhotovitele (dále jen „komise“). Každá ze smluvních stran ve
lhůtě dle předchozí věty druhé smluvní straně písemně oznámí (e-mailem či faxem) na adresu
zástupce objednatele své zástupce v komisi. Komise je vytvořena okamžikem, kdy bylo oznámení
zástupců smluvních stran v komisi doručeno oběma smluvním stranám. Dohodne-li se komise
na řešení včetně způsobu a termínu odstranění oznámené vady do 30 kalendářních dnů od svého
vytvoření, vyhotoví písemný zápis, ve kterém uvede rozhodnutí o způsobu a termínu odstranění
oznámené vady (dále jen „zápis o rozhodnutí komise“). Zápis o rozhodnutí komise je závazný
pro objednatele i zhotovitele (pro odstranění oznámené vady platí lhůta stanovená v zápise o
rozhodnutí komise). V případě, že se komise nedohodne na způsobu a termínu odstranění oznámené
vady do 30 kalendářních dnů od svého vytvoření a současně stanoví novou lhůtu pro vydání výše
uvedeného rozhodnutí, prodlužuje se pro případ, že se komise nedohodne na způsobu a termínu
odstranění oznámené vady ani v takovéto nové lhůtě, lhůta uvedená v čl. 12 odst. 9 smlouvy o dobu,
jež odpovídá časovému období mezi koncem nově stanovené lhůty a skutečným rozhodnutím,
navýšenou o 30 kalendářních dnů. Dohodne-li se komise na způsobu a termínu odstranění oznámené
vady v nově stanovené lhůtě dle předchozí věty, vyhotoví zápis o rozhodnutí komise.

právník
datum:

podpis:

8.

V případě, že se vada vyskytne v zahraničí, tak se pro uplatnění práv z odpovědnosti za takovou
vadu použijí ustanovení Smlouvy o poskytování komplexní služby na vrtulnících Vzdušných sil
AČR v zahraničních operacích. Pokud žádná taková smlouva uzavřená nebude, je zhotovitel
povinen provést odstranění takové vady, přičemž konkrétní podmínky budou stanoveny samostatnou
smlouvou.

9.

Pokud nebude ve smyslu čl. 12 odst. 7 a 8 smlouvy uplatněna jiná lhůta na odstranění oznámené
vady, činí lhůta pro odstranění oznámené vady 60 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení dle
čl. 12 odst. 4 smlouvy zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že bude
nezbytné v rámci vyřízení reklamace odeslat náhradní díly mimo EU, lhůta pro vyřízení reklamace
se automatický prodlužuje o zákonem stanovenou lhůtu pro vyřízení licence.

Čl. 13
Vady
1.

Odpovědnost za vady a nároky z vad z dílčího plnění se řídí obdobně ust. § 2615 a násl. ve
spojení s ust. § 2099 a násl. OZ.

Čl. 14
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
V případě prodlení zhotovitele s plněním dílčího plnění podle čl. 3 odst. 2 písm. a) a c) smlouvy
v termínu uvedeném v harmonogramu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,10 % z ceny za příslušné dílčí plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení,
a to až do úplného splnění závazku. V případě prodlení zhotovitele s plněním dílčího plnění dle čl.
3 odst. 2 písm. b), d) až g) smlouvy v termínu uvedeném v harmonogramu, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny za příslušné dílčí plnění včetně DPH
za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku.

2.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. 12 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny vadného dílu, ve vztahu, k němuž byla příslušná
vada uplatněna, včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení až do úplného splnění závazku.

3.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta může být (až do 50 % smluvní pokuty) uhrazena
objednateli kompenzačním plněním ze strany zhotovitele. Rozsah předmětného kompenzačního
plnění bude stanoven na základě dohody objednatele a zhotovitele nejpozději do 10 pracovních
dnů od vyčíslení smluvní pokuty objednatelem.

4.

V případě, že objednatel neposkytne součinnost dle čl. 7 odst. 13. písm. b) a c) této smlouvy je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé
neposkytnutí součinnosti.

5.

V případě nesplnění povinnosti dle čl. 7 odst. 13 písm. a), d), f) a g) smlouvy, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- za každý i započatý den prodlení.

6.

V případě nesplnění povinnosti dle čl. 9 odst. 6 smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.

V případě neposkytnutí součinnosti dle čl. 7 odst. 14 písm. a), c) až i) této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé neposkytnutí
součinnosti.

8.

V případě nesplnění povinnosti dle čl. 7 odst. 15 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.

V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladuje objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení v zákonné výši z účtované částky za každý i započatý den prodlení.

právník:
datum:
podpis

10. V případě zmaření provedení SOJ dle čl. 8 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý případ zmařené SOJ.
11. Smluvní pokutu 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.
12. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká zhotoviteli a objednateli prvním
dnem následujícím po marném uplynutí lhůty (nebo prvním dnem následujícím po dni, kdy nastala
rozhodná skutečnost - porušení povinnosti). Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30
kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování povinné smluvní straně.
13. Smluvní strana se sprostí povinnosti nahradit smluvní pokutu, úrok z prodlení v zákonné výši či
škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti z této smlouvy pokud prokáže, že
porušení její povinnosti bylo způsobeno okolností vylučující odpovědnost dle čl. 15 odst. 1 této
smlouvy.
14. V případě, že nastane souběžné prodlení na sobě závisejících povinností obou smluvních stran, ani
jedna ze smluvních stran nebude v prodlení po dobu takového souběhu. Lhůta plnění jednotlivých
dotčených dílčích plnění a celková lhůta dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy bude automatický prodloužená
o dobu odpovídající prodlení přičitatelného takovému souběhu.

Čl. 15
Okolnosti vylučující odpovědnost
1.

Za okolnost vylučující odpovědnost smluvních stran dle smlouvy je považována taková překážka,
která nastane nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této
smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku
nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků z této
smlouvy vznik nebo existenci této překážky předpokládala.

2.

Za překážky dle odst. 1 tohoto článku se považují zejména živelní pohromy (požár, úder blesku,
povodeň nebo záplava, vichřice či krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení),
jakákoliv embarga, ekonomické sankce včetně, nikoliv však pouze, majících dopad na provedení
bankovních transakci, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje,
epidemie nebo objektivně bezdůvodné nevydání rozhodnutí orgánů veřejné moci nutných k plnění
závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je vždy povinen prokázat, že výše uvedené skutečnosti
existovaly v době rozhodné pro příslušné dílčí plnění a jejich existence přímo způsobila prodlení
splněním závazků zhotovitele. Zhotovitel uvedené skutečnosti prokáže doložením dokumentů
vydaných národní autoritou, případně nezúčastněnou třetí stranou.

3.

Za překážky dle odst. 1 tohoto článku se považuje také nevydání (nezaviněné zhotovitelem) nebo
průtahy s vydáním rozhodnutí orgánů veřejné moci nutných k plnění závazků dle této smlouvy.
Průtahem se pro účely této smlouvy rozumí nevydání příslušného rozhodnutí v zákonem stanovené
lhůtě pro vydání příslušného rozhodnutí, povolení či licence. V případě vzniku takové překážky
dojde ke stavení lhůty dokončení dotčeného dílčího plnění. Doba dílčího plnění dle čl. 4 odst. 2
smlouvy a celková doba dokončení díla dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy se automaticky prodluží
o dobu, po kterou trvá taková překážka.

4.

Za okolnost vylučující odpovědnost se výslovně nepovažuje překážka, která vznikla teprve v době,
kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích
hospodářských poměrů či hospodářských poměrů jejího poddodavatele. Za okolnost vylučující
odpovědnost se nepovažuje prodlení poddodavatele, vyjma případů, kdy na straně poddodavatele
došlo ke vzniku okolnosti vylučující odpovědnost v době, kdy měl plnit zhotoviteli.

právník:
datum:

podpis:

5.

Smluvní strana, která z důvodu uvedených v odst. 1 tohoto článku nebude moci plnit, musí písemně
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 20 kalendářních dnů po vzniku
důvodu, pro který nebude moci plnit, že podnikla veškeré myslitelné kroky k minimalizaci
negativních dopadů na plnění smlouvy, a že plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, na ní
nelze spravedlivě žádat. Smluvní strana dále učiní všechna potřebná opatření, aby v plnění smlouvy
co nejdříve po odpadnutí překážek pokračovala.

6.

Smluvní strany vstoupí do jednání za účelem řešení vzniklé situace. Jestliže se smluvní strany
nedohodnou jinak a prodlení s plněním v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost bude trvat
déle než 6 měsíců, má druhá strana právo na odstoupení od smlouvy.

7.

Účinky okolností vylučujících odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka,
s níž jsou tyto účinky spojeny.

Článek 16
Zánik smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká v následujících případech:
a)

splněním všech závazků řádně a včas;

b)

písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vypořádáním účelně a prokazatelně
vynaložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

c) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem
s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí:
prodlení zhotovitele s provedením dílčího plnění dle čl. 3 odst. 2 smlouvy v termínu dle
harmonogramu delší než 90 kalendářních dnů;
porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8 smlouvy;
prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle čl. 12 odst. 9 delší než 90 kalendářních dnů;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pokud příslušný soud pravomocně
rozhodne o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a jeho
řešení (insolvenční zákon);

2.

e)

jednostranným vypovězením smlouvy objednatelem bez udání důvodu se 6-ti měsíční výpovědní
lhůtou, která počíná běžet okamžikem doručení výpovědi zhotoviteli;

f)

jednostranným vypovězením smlouvy zhotovitelem bez udání důvodu s 6-ti měsíční výpovědní
lhůtou, která počíná běžet okamžikem doručení výpovědi objednateli.

V případě předčasného ukončení smlouvy odstoupením nebo výpovědí jsou smluvní strany povinny
provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

ČL 17
Závěrečná ujednání
1.

Smlouvaje vyhotovena ve 2 výtiscích o 18 listech a 7 přílohách o 15 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.

Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není zatížen žádnými právy třetích osob. Zhotovitel
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

právník
datum:
nndoiS'

4.

Je-li jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele podle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo
dokumentace zhotovitele, podle smlouvy určený k využití objednatelem, 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
vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem smlouvy objednateli k takovému výsledku činnosti
zhotovitele jako celku i kjeho 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, a současně zhotovitel 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 poddodavatele, zavazuje
se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění ve
stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení
smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licenci je již zahrnuta v celkové
ceně předmětné služby. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.

5.

Smluvní strany se dohodly, že za informace tvořící obchodní tajemství dle ust. § 504 OZ považují
informace uvedené v příloze č. 1 smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 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 zhotovitel. V případě, že jsou
tyto informace uvedeny jakožto položkové ceny v daňových dokladech, a to jak zhotovitele, tak
jeho subdodavatelů, a případně v dalších dokumentech jako jsou výzvy, poptávky, nabídky,
objednávky, výstupy jednání komise týkající se smluvních stran, přílohy této smlouvy a její
dodatky včetně případných příloh k těmto dodatkům, nesmějí být poskytovány třetím stranám bez
předchozího výslovného písemného souhlasu zhotovitele. Smluvní strany tímto deklarují, že toto
ustanovení je odrazem vůle zhotovitele zajistit odpovídajícím způsobem utajení předmětných
informací.

6.

Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle 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 podle smlouvy, třetím osobám (mimo
své subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu ust. § 1730 OZ důvěrné.

7.

Při zpracování osobních údajů objednatel 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.

Zhotovitel není oprávněn zcela ani z části podstoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný
ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

9.

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

10. V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plnění tohoto závazkového
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. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oběma smluvními stranami
podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. O změnách

v osobách, identifikačních údajích osob, jakož i prodloužení doby splatnosti uvedené na daňovém
dokladu zhotovitelem, 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 (pro účely této smlouvy se za písemné oznámení považuje
i údaj uvedený na daňovém dokladu).
12. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
zveřejněním v Informačním systému registru smluv.
13. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny a souvisejících
dokumentů dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů.
14. V případě nesouladu textu smlouvy s textem přílohy, platí text uvedený ve smlouvě, přičemž
příslušný text přílohy je neplatný v rozsahu, v jakém odporuje textu smlouvy.
15. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Cenový rozklad - dílčí plnění
Příloha č. 2 Letová způsobilost
Příloha č. 3 Protokol o předání a převzetí - VZOR
Příloha č. 4 Protokol o předání díla - dílčího plnění - VZOR
Příloha č. 5 Harmonogram provedení modernizační zástavby
Příloha č. 6 Oznámení o uplatnění práv z odpovědnosti za vady - VZOR
Příloha č. 7 Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1810400094

Cenový rozklad - dílčí plnění

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1810400094
Počet listů: 2

Letová způsobilost
(podmínky prokazování technické způsobilosti modernizovaného vrtulníku
u nově zastavěných systémů)
1.

Pro uznání výsledků podnikových a typových zkoušek, provedení nezávislého ověření
shody vlastností modernizovaného vrtulníku, vydání osvědčení o uznání způsobilosti
typu vojenské letecké techniky a pro vydání souhlasu s použitím vojenské letecké
techniky ve vojenském letectví pro jednotlivé zastavované vojenské letadlové části
odborem dohledu nad vojenským letectvím Sekce dozoru a kontroly MO (dále jen
„ODVL SDK MO“) je zhotovitel povinen v souladu s MP-OVL SDK-ILT-T001 mimo
jiné zajistit:
1.1

u nově zastavěných systémů a SW upgradů zpracovat modifikaci typového návrhu
(změnu technických podmínek a soubor dokumentace, která se skládá z výkresů
a specifikací, zčásti „Omezení letové způsobilosti a jiných údajů nutných
pro porovnání letové způsobilosti sériově modernizovaných vrtulníků) a návrh
dodatkové předpisové základny (tyto podklady mohou být součástí návrhu
bulletinu/doplňku bulletinu/odchylky) a předložit je ODVL SDK MO ke schválení,

1.2

u nově zastavěných systémů a SW upgradů provést formou podnikových zkoušek
vlastní ověření shody modernizovaného vrtulníku se schváleným typovým návrhem
(technickým řešením) a zabezpečit v součinnosti s ODVL SDK MO typové ověření
letové způsobilosti modernizovaného vrtulníku MÍ-171Š,

1.3

u nově zastavěných systémů a SW upgradů zpracovat návrh programu typových
pozemních a letových zkoušek modernizovaného vrtulníku a předložit programy
zkoušek na ODVL SDK MO k posouzení a schválení,

1.4

u nově zastavěných systémů a SW upgradů podle schválených programů a metodik
pozemních a typových zkoušek provést typové zkoušky prototypového vrtulníku
za účasti nezávislé fyzické nebo právnické osoby, která je k těmto činnostem pověřena
Ministerstvem obrany,

1.5

u nově zastavěných systémů a SW upgradů pro vydání souhlasu s použitím
vojenské letecké techniky ve vojenském letectví předložit objednateli jejich
technickou dokumentaci a doklady technické způsobilosti v rozsahu dokladů
způsobilosti a dodatečných instrukcí pro zachování letové způsobilosti (pokud byly
vydány) vydaných leteckým úřadem v zemi jejich původu nebo jiné dokumenty
akceptovatelné pro ODVL SDK MO.

2.

U nově zastavěných systémů a SW upgradů pro vydání bulletinu je zhotovitel povinen
předložit ODVL SDK MO návrh bulletinu nebo jinou formu dokumentu akceptovatelného
ODVL SDK MO, který bude posouzen nezávislou fyzickou nebo právnickou osobou,
která je k těmto činnostem pověřena Ministerstvem obrany. Tato fyzická nebo právnická
osoba předloží zhotoviteli prostřednictvím ODVL SDK MO závěrečnou zprávu obsahující
výsledky pozemních a letových zkoušek modernizovaného vrtulníku MÍ-171Š. Tato
zpráva musí mimo jiné obsahovat návrh změn a doplňků k průvodní a provozní technické
dokumentaci v návaznosti na provedenou modernizaci v elektronické a písemné verzi.

3.

Po předložení veškerých výše uvedených náležitostí, posouzení jejich správnosti
a úplnosti a po provedení zácviku vojenského leteckého personálu bude uvedená
modernizace schválena provozním bulletinem AČR, jeho doplňkem nebo odchylkou. Tyto
1
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Počet listů: 2
dokumenty vydá ODVL SDK MO pro modernizovaný vrtulník MÍ-171Š.
4.

5.

Vydám zvláštního osvědčení letové způsobilosti.
4.1

U nově zastavěných systémů a SW upgradů po úspěšném ukončení pozemní části
podnikových zkoušek předloží zhotovitel ODVL SDK MO žádost o vydání
zvláštního osvědčení o letové způsobilosti (dále jen „ZOLZ“) pro provedení letové
části podnikových zkoušek.

4.2

V žádosti musí být obsaženo prohlášení, potvrzené zástupcem ve věcech
technických, že vrtulník je po provedené pozemní části podnikových zkoušek
připraven kletu a vojenský letecký personál je proškolený kpoužívám
modernizovaného vrtulníku.

4.3

Vydané ZOLZ bude platné pro provedení letové části podnikových zkoušek nově
zastavěných systémů a SW upgradů.

4.4

Po provedené pozemní části typových zkoušek a odstranění případných vad požádá
zhotovitel ODVL SDK MO o vydání ZOLZ na letovou část typových zkoušek.

Schválení letové způsobilosti, provozní způsobilosti nebo uvolnění do provozu vojenské
letecké techniky zabezpečí ODVL SDK MO v souladu se zákonem č. 219/1999 Sb.,
o ozbrojených silách, v platném znění.
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PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

Příloha č. 3 ke smlouvi
č. 1810400094
Počet listů: 5
List číslo: 1

Číslo

Počet příloh:

Předmět předání:
Evidenční číslo:

Výrobní číslo:

Předávající:

Přebírající:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum předání:

Smlouva číslo:

vybraných komponentech
Název

Předávající:

Úkolem předávající - přejímající komise je:
-

kontrola předávané dokumentace
kontrola vrtulníku v rozsahu kontrolní prohlídky
kontrola kompletnosti vrtulníku
kontrola požadavku - provedení víceprací, bulletinů a změn

Form-LOM-OTK-0506

Výrobní číslo

Přebírající:

Datum výroby
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PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

Příloha č. 3 ke smlouvi
č. 1810400094
Počet listů: 5
List číslo: 2

Průvodní dokumentace vrtulníku
Poř. č.

Doplňující údaje:

Form-LOM-OTK-0506

Název

Počet
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PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

Příloha č. 3 ke smlouvi
č.1810400094
Počet listů: 5
List číslo: 3

Příslušenství vrtulníku
Poř.
číslo

Form-LOM-OTK-O506

Název

Počet

Poř.
číslo

Název

Počet

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1—OM\ PRAHA

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

Příloha č. 3 ke smlouvi
č. 1810400094
Počet listů: 5
List číslo: 4

Doplňující údaje o předání
Přejímací zálet:
Bez závad / se závadami.

Nedostatky, na které upozorňuje VU:

Nedostatky, zjištěné při předání:

Ostatní údaje:

Form-LOM-OTK-0506
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PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

Příloha č. 3 ke smlouvi
č. 1810400094
Počet listů: 5
List číslo: 5

UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ OBJEDNATELE

Připomínky objednatele

Form-LOM-OTK-0506

Příloha č. 4
k SoD č. 1810400094
Počet listů: 1
IDED:

Praha dne:
Výtisk č.
Počet listú:

PROTOKOL O PREDANÍ DILA
- DÍLČÍHO PLNĚNÍ
Předmět předání:

P/N:
S/N:
předán dne........................dle Smlouvy č. 1810400094 „Vrtulníky MÍ-171Š SOATU - modernizace
2. část“ (dále jen „smlouva“) mezi objednatelem Českou republikou - Ministerstvem obrany
a zhotovitelem LOM PRAHA, s.p., dle článku 11 odst. 6 smlouvy. Tímto protokolem předává LOM
PRAHA, s.p., zástupcům objednatele: .............................................................................................................
.......................................................................................................... VÚ 2427 Sedlec.

Přílohou tohoto protokolu jsou níže uvedené dokumenty.

Název průvodní dokumentace:

Počet listů:

Stav předávaného předmětu Smlouvy:

Praha dne

Za zhotovitele:

LOM PRAHA s.p.

Za objednatele:

VÚ 2427 Sedlec

Příloha č. 5 ke smlouvě č. 1810400094
Příloha č. 5 ke smlouvě 1.1810400122

í

—

Príloha č. 6 ke smlouvě č. 1810400094
Počet listů: 3
Počet stran:
Počet příloh/stran:
Objednatel

Zhotovitel:
LOM PRAHA s.p., Tiskařská 8, 100 38 Praha 10

OZNÁMENI O UPLATNĚNI PRAV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY č.
na
(název)
ze dne

V'

1
\

Komise ve složení předsedy

("A
\
\
\V\\

<\X\
'x
\ \
H

1\\\\\
a členů
po ohledání stavu výrobku, konstatovala:
\
\
\
\ ^
1
, výrobní č.

1.
(název)
série

, vyrobený

výrobním závodem
(datum výroby)

se záruční lhůtou

_provozních hodin po dobu

let.
Od počátku provozu výrobek odpracoval

hodin.

(Uvést počet přistání)
Od ukončení modernizace výrobek odpracoval________________hodin.

(Uvést počet přistání)

2. Provoz výrobku

1

Příloha č. 6 ke smlouvě č. 1810400094
Počet listů: 3
(Uvést připomínky k dodržování návodů k použití a vedení záznamníku, s jakým palivem
a olejem byl výrobek provozován.)
3. Popis vady výrobku:__________________________________________________________

(Datum a okolnosti, za nichž byla zjištěna vada, její krátký popis, předpokládané
příčiny a následky vady.)

4. Přehled vadných agregátů a materiálů:

Vadné výrobky skladuje provozující organizace do obdržení pokynů zhotovitele.

5. Závěry komise.
Na
základě
uvedeného,
má
komise
______________________________________/
provoz není vhodný a podléhá:

zato,
že
vadný
výrobek
X_________________
pro
další

(Opravě, nahrazení novým. Uvést druh opravy a kde má být tato provedena
u provozující organizace nebo v závodě zhotovitele.)
K uschopnění výrobku jsou potřebné následující agregáty a materiály:

Vada vznikla
(Po uplynutí nebo během záruční lhůty; z důvodu výrobní vady, porušení pravidel pro
provoz aj.)

výrobku provést na náklady
(Opravu, výměnu)

(výrobního závodu nebo provozní organizace)
Pro vyřízení tohoto oznámení je nevyhnutné od zhotovitele vyžádat
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(provést úplnou záměnu výrobku, zaslat jednotlivé agregáty a materiály - uvést jaké;
provést opravu ve výrobním závodě; uhradit cenu uvedení za uschopnění výrobku atd.)

6. Doplňující údaje:
a) Výrobek do provozu_________________________________________
(neuveden, uveden jakým způsobem)

b) Výrobek byl dodán dle smlouvy č............................... ze dne ............ , obdržen
(uvést číslo a datum mezinárodní železniční průvodky, mezinárodního leteckého
nákladního listu, protokolu o předání-převzetí, označení výrobku.)

i

\\ \

7. K protokolu jsou přiloženy následující listiny, potvrzující oprávněnost uplatnění
práv z odpovědnosti za vady (fotografie, vzorky, výsledky analýz, balící listy, plomby, jimiž
byly zaplombovány reklamované výrobky aj.)

Předseda komise:
Členové komise:
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Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti
1. Rozsah státního ověřování jakosti
1.

Smluvní strany se dohodly, že při plnění smlouvy se na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu a za
podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti ve smyslu zákona
ě. 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 zněm pozdějších předpisů
(dále jen zákon).

2.

Smluvní strany se dohodly, že SOJ v zahraničí nebude vyžadováno.

3.

Státní ověřování jakosti provede zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u zhotovitele, který
dílo provádí na území České republiky.

4.

SOJ nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady díla.

5.

V rámci SOJ se uskuteční odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola podle § 24 až §29
nebo pouze konečná kontrola podle § 27 až § 29 zákona v souladu se zněním smlouvy.
Z důvodu eliminace časových rizik může zhotovitel dohodnout s Úřadem podmínky k přípravě
provedení SOJ.

6.

Zhotovitel je povinen Úřadu umožnit provést odborný dozor nadjakostí a konečnou kontrolu podle
COS 051672, 1. Vydání, Požadavky NATO na ověřování jakosti při návrhu, vývoji a výrobě nebo
provést konečnou kontrolu podle ČOS 051673, 1. Vydání, Požadavky NATO na ověřování kvality
při výstupní kontrole a zkoušení.

7.

Zhotovitel se zavazuje smluvně sjednat se poddodavateli podmínky pro SOJ, jaké jsou uvedeny
v této smlouvě.

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti
8.

Zhotovitel předloží zástupci Úřadu seznam poddodavatelů a jimi realizovaných poddodávek
a ten určí, u kterých poddodavatelů se uplatní SOJ. Pro zabezpečení SOJ u stanovených
poddodavatelů zhotovitel předá zástupci Úřadu příslušné poddodavatelské smlouvy bezprostředně
po jejich uzavření.

9.

Zhotovitel na žádost Úřadu:
a)

bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti zástupce
Úřadu, které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro vnitřní, městskou a meziměstskou
síť apod.;

b)

zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu v místě výkonu jeho činnosti;

c)

bezplatně poskytne nezbytné 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. Zhotovitel umožní zástupci Úřadu přístup ke schválenému a evidovanému kompletu technické
dokumentace uloženému u zhotovitele. Takto uložený komplet dokumentace musí obsahovat
veškeré realizované změny.
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11. Zhotovitel vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se SOJ, ve
vlastních nebo nezávislých laboratořích.
12. Pracoviště řízení jakosti zhotovitele předává výrobky ke konečné kontrole zástupci
Úřadu až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve
smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu všechny své žádosti
o odchylky, výjimky nebo změny na výrobku a že odběratel zmocnil Úřad k vyřizování žádostí
zhotovitele o povolení odchylky, výjimky a změny na díle v tomto rozsahu:
,
*)
Úřad - příslušný zahraniční úřad žádost
Předloží-li dodavatel žádost:

Skupina A

Skupina B

pouze vezme na
vědomí

odchylky

X

výjimky

X

změny

X

posoudí
a vyjádří se k ní

posoudí
a rozhodne o ní

—

odchylky

X

výjimky

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.
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.

14. Zhotovitel umožní Úřadu účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu uplatněna.

