
dílci smlouva na rozvoj ots vr vzs
č.1910400126

i.

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupená ředitelem odboru komunikačních a informačních

systémů Sekce vyzbroj ování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
404881/0710

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“) - Identifikátor datové schránky: hjyaavk
kontaktní osoby:

se sídlem kanceláře:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbroj ování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

160 01 Praha 6 (dále jen „nabyvatel“)
a

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 06 Praha 9
zastoupený ředitelem
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100
oprávněn jednat ve věce

oprávněna jednat ve věcech technických:

oprávněna jednat ve věc
,

adresa pro doručování k
Vojenský technický ústav, s. p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944, Kbely
197 00 Praha 9
datová schránka: 7jckvi2



adresa pro doručování reklamací:
Mladoboleslavská 944, PO BOX č. 18, 197 21, Praha 9 - Kbely
Mobil: +420602807288, fax: +420255708463, e-mail: reklamace@vtusp.cz
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „poskytovatel“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a příslušných ustanovení zákona ě. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), tuto dílčí smlouvu (dále jen
„smlouva“) uzavíranou v souladu s čl. IV rámcové dohody č. 1710400070 z 6. 11. 2018 (dále jen
„rámcová dohoda“):

II.
Účel smlouvy

Cílem je zabezpečit provoz informačního systému CSI (CRC System Interface), který poskytuje
příjem a konverzi taktických datových spojů LINK1 IB, LINK 16, J-REAP C a řízení sítí taktických
datových spojů v rámci ochrany vzdušného prostoru České republiky s návazností na
NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence System - Integrovaný systém ochrany
vzdušného prostoru států NATO) a prostřednictvím taktického datového spoje je propojen se
systémem včasné výstrahy NATO (AWACS). Tyto informace jsou poskytovány na místa velení
a řízení VzS.

Dalším cílem je zabezpečit provoz informačního systému DSQOC, který zabezpečuje funkcionality
(plánování a vyhodnocování misí) polního místa velení vrtulníkové letky.

III.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

1. závazek poskytovatele provést pro nabyvatele

a) výměnu HW a SW u informačního systému CSI (CRC System Interface) za podmínek
stanovených přílohou č. 1 této smlouvy,

b) výměnu logistických a vstupního kontejneru u informačního systému DSQOC za podmínek
stanovených přílohou č. 1 této smlouvy.

2. závazek nabyvatele za řádné splnění závazků dle čl III odst. 1 této smlouvy zaplatit
poskytovateli dohodnutou cenu dle čl. IV. této smlouvy.
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IV.
Cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
dohodly na celkové ceně za předmět smlouvy, specifikovaný v čl. III. odst. 1. této smlouvy,
a to ve výši:
a) Celková cena bez DPH činí 16 519 595,00 Kč

(slovy: šestnáctmilionůpětsetdevatenácttisícpětsetdevadesátpět korun českých),
b) DPH ve výši 21 % činí 3 469 114,95 Kč

(slovy: třimilionyčtyřistašedesátdevěttisícstočtmáct korun českých a devadesápět haléřů)

c) Celková cena včetně DPH (dále jen „celková cena“), činí 19 988 709,95 Kč
(slovy: devatenáctmilionůdevětsetosmdesátosmtisícsedmsetdevět korun českých
a devadesátpět haléřů)

2. Podrobný cenový rozklad po jednotlivých typech a komoditách je uveden v příloze č. 6 této
smlouvy.

3. Celková cena zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním jeho závazků.
4. Celková cena bez DPH zahrnuje také odměnu za poskytnutí licence i případnou přiměřenou

dodatečnou odměnu autorovi dle § 2374 odst. 1 OZ.
5. Celková cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a není možno ji překročit.
6. K celkové ceně bez DPH bude připočtena DPH dle aktuálně účinných právních předpisů.

V.
Doba a místo plnění

1. Poskytovatel je povinen splnit své závazky dle čl. III. odst. 1. této smlouvy do 13. 12. 2019.

2. Prvotním příjemcem je VÚ 325507 Praha, Vlastina ul., 160 00 Praha 6 - Ruzyně. Osoba
pověřená převzetím zakázky je ředitel VÚ 3255, nebo jim pověřená osoba (dále jen „pověřená
osoba“). Adresa pro doručování písemností: VÚ 3255 Praha, Vítězné náměstí 1500/5, 160 00
Praha 6

Místa dodání:

Vojensky útvar 6950 Stará Boleslav - Hlavenec

Číslo nákladového střediska: 695000

Adresa pro doručování písemností: VÚ 6950 Stará Boleslav - Hlavenec, 252 00 Brandýs nad
Labem - Stará Boleslav

Odpovědná osoba: velitel VÚ 6950 Hlavenec nebojím pověřená osoba;

Telefonní spojení: (973) 232 311;

Vojensky útvar 3255 Lipník nad Bečvou

Číslo nákladového střediska: 325505

Adresa pro doručování písemností: VÚ 3255, 751 31 Lipník nad Bečvou

Odpovědná osoba: náčelník VÚ 3255 Lipník nad Bečvou, nebojím pověřená osoba

Telefonní spojení: (973) 428 600;
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VI.
Převzetí plnění

1. Poskytovatel je povinen písemně uvědomit pověřenou osobu nejméně 10 pracovních dnů
předem o připravenosti předat předmět plnění.

2. Poskytovatel je povinen předat plnění pověřené osobě, a to v době a místě plnění v této smlouvě
uvedené.

3. O předání a převzetí plnění je poskytovatel povinen vyhotovit dodací listy ve třech výtiscích,
podepsané poskytovatelem a za nabyvatele pověřenou osobou, která současně na ně doplní číslo
1DED. K dodacímu listu bude přiložen akceptační protokol, který zpracuje poskytovatel po
splnění úplné dodávky. Poskytovatel na akceptačním protokolu uvede číslo dodacích listů,
IDED a den převzetí plnění. Poskytovatel je povinen jej označit číslem této smlouvy uvedeným
v jejím záhlaví. Jeden výtisk Akceptačního protokolu včetně dodacích listů obdrží pověřená
osoba a dva výtisky obdrží poskytovatel s tím, že jeden výtisk je poskytovatel povinen přiložit
k faktuře - daňovému dokladu (dále jen „faktura“).

4. Vystavení dodacích listů je podmíněno dodáním katalogizačních dat, proškolením obsluh
a dodáním dokumentace dle bodu 5. přílohy č. 1 této smlouvy. Akceptační protokol podepisuje
zástupce poskytovatele a pověřená osoba uživatele ve třech výtiscích.

5. V případě nefunkčnosti či jiné zjevné vady pověřená osoba uživatele vyznačí na akceptačním
protokolu důvod odmítnutí převzetí a zástupce poskytovatele a pověřená osoba uživatele do
akceptačního protokolu uvedou vzájemně dohodnutý nový termín převzetí plnění po odstranění
vad.

6. Pověřená osoba nepřevezme vadné plnění. Převzetí odmítne písemně spolu s uvedením důvodů.

VII.
Povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel je povinen:

a) pro plnění předmětu smlouvy uvedené ve čl. III. odst. 1. této smlouvy použít HW
komponenty a zařízení pouze nová (vyrobená ne dříve než 1 rok před dobou dodání),
nerepasovaná, nepoškozená, nepoužívaná, odpovídající obecně platným technickým
normám, právním předpisům a předpisům výrobce, v množství, termínu, požadovaném
provedení, jakosti a balení v souladu s touto smlouvou,

b) zabezpečit po celou dobu plnění předmětu smlouvy komunikaci s nabyvatelem výhradně
v českém jazyce,

2. Nabyvatel je povinen:

a) zabezpečit převzetí plnění pověřenou osobou,

b) ve sjednané lhůtě splatnosti uhradit poskytovateli celkovou cenu dle čl. IV. odst. 1. této
smlouvy,

c) provádět údržbu v souladu s provozní dokumentací zpracovanou poskytovatelem,
d) při vstupu do objektů poskytovatele dodržovat interní předpisy poskytovatele týkající se

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany,

e) zachovávat mlčenlivost o neveřejných skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti
s plněním této smlouvy a které poskytovatel jako neveřejné označil.
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3. Nabyvatel je oprávněn prostřednictvím pověřené osoby uživatele kontrolovat průběh plnění
této smlouvy poskytovatelem. Zjistí-li nabyvatel, že poskytovatel postupuje při plnění této
smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, bude nabyvatel oprávněn dožadovat se toho, aby
poskytovatel odstranil vady vzniklé vadným plněním a závazky plnil řádným způsobem.

4. Osoby určené poskytovatelem k plnění závazků z této smlouvy jsou povinny při plnění závazků
v objektech nabyvatele:

• dodržovat veškeré platné právní předpisy, vztahující se k vykonávané činnosti, zejména
předpisy týkající se bezpečnosti práce a požární bezpečnosti, se kterými bude
poskytovatel nabyvatelem seznámen v rámci řízení jednotlivých projektů,

• dodržovat interní předpisy nabyvatele a předpisy o vstupu do objektů nabyvatele
a o bezpečnosti systémů, se kterými bude poskytovatel nabyvatelem seznámen v rámci
řízení jednotlivých projektů,

• řídit se organizačními pokyny zmocněných pracovníků nabyvatele,

• zachovávat mlčenlivost o neveřejných skutečnostech, které se dozvěděly v souvislosti
s plněním této smlouvy a které nabyvatel jako neveřejné označil.

vra.
Platební a Fakturační podmínky

1. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu ve výši celkové ceny dle čl. IV. odst. 3. této smlouvy
po řádném splnění závazků dle čl. Ill odst. 1 této smlouvy nejpozději do 13. 12. 2019.
Poskytovatel je povinen vyhotovit fakturu - daňový doklad (dále jen „faktura“) ve 3 výtiscích
(originál a 2 kopie).

2. Na faktuře bude uvedena tato adresa nabyvatele:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 00 Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694

V zastoupení
Sekce vyzbrojování a akvizic MO,
odbor komunikačních a informačních systémů,
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6.

3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Kromě toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:

• označení dokladu jako faktura,
• číslo smlouvy uvedené nabyvatelem v záhlaví smlouvy,
• počet příloh a razítko poskytovatele s podpisem poskytovatele,
• číslo bankovního účtu poskytovatele,
• v příloze faktury poskytovatel přiloží originál podepsaného akceptačního protokolu,

a dodacího listu.
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4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení nabyvateli. Faktura je považována za
uhrazenou dnem odepsání příslušné fakturované částky z účtu nabyvatele se směrováním na
účet určený poskytovatelem na faktuře.

5. Případný opravný daňový doklad je poskytovatel povinen vystavit a doručit nabyvateli do 14
dnů od vyžádání nabyvatelem. Doba splatnosti opravného daňového dokladuje 30 dnů ode dne
jeho doručení.

6. Nabyvatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti, neobsahuje-li některý
výše uvedený údaj nebo má jiné závady v obsahu nebo není doručena v požadovaném množství
výtisků. Ve vrácené faktuře nabyvatel musí vyznačit důvod jejího vrácení. V případě
oprávněného vrácení poskytovatel vystaví novou fakturu. Vrácením faktury přestává běžet
původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury nabyvateli. Poskytovatel je
povinen novou fakturu doručit nabyvateli na adresu pro doručování korespondence uvedenou
v záhlaví této smlouvy, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury
poskytovateli. Vrácení faktury ve lhůtě její splatnosti je splněno, byla-li v uvedené lhůtě
odeslána nabyvateli.

7. Všechny částky v Kč poukazované mezi poskytovatelem a nabyvatelem na základě této
smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených
s převodem najejich účty.

8. Budou-li u poskytovatele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude nabyvatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně
podle § 109a tohoto zákona.

IX.
Licenční ustanovení

1. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít
programové vybavení použité v jednotlivých zařízeních dle čl. III. odst. 1 této smlouvy (dále jen
„programové vybavení“), a to v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. Poskytovatel poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít programové vybavení
v časově a územně neomezeném rozsahu, a to okamžikem předání hmotných nosičů dat, na
nichž je programové vybavení zaznamenáno.

3. Poskytovatel prohlašuje, že programové vybavení podléhá ochraně autorských práv aje
počítačovým programem ve smyslu § 65 AZ.

4. Pokud prohlášení poskytovatele dle tohoto článku smlouvy nejsou pravdivá, je poskytovatel
povinen nahradit nabyvateli veškerou škodu, která z tohoto důvodu a v souvislosti s ním
nabyvateli vznikne.

5. V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí veškerá práva a povinnosti vyplývající
z této smlouvy na právního nástupce této strany.
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x.
Záruční podmínky a práva z vadného plnení

1. Poskytovatel poskytuje nabyvateli záruku za jakost HW, SW a zařízení dodávaných
die čl. III. odst. 1. této smlouvy v souladu s ustanovením § 2113 a násl. OZ, tj. především za
jejich funkčnost a možnost jejich použití v souladu s účelem této smlouvy, v délce 24 měsíců od
doby jejich převzetí pověřenou osobou. Záruční doba počíná běžet okamžikem řádného převzetí
plnění/dílčího plnění dle smlouvy a podpisu dodacího listu dle čl. VI. této smlouvy.

2. Poskytovatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení „Objednávky záruční
opravy“ se vyjádřit k oprávněnosti uplatněné reklamace uživatelem, a to písemně nebo faxem a
v případě jejího uznání zahájit opravu. V případě oprávněné reklamace bude oprava dokončena
nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak. V případě, že se poskytovatel k reklamaci ve stanoveném termínu nevyjádří, má uživatel
právo sepsat jednostranný reklamační protokol bez účasti zástupce poskytovatele.

3. Provedení záručních oprav je oprávněn vyžadovat ředitel VÚ 3255 Praha nebojím pověřená
osoba a to písemně na fax nebo e-mail poskytovatele na formuláři „Objednávka záruční opravy“
uvedeném v příloze č. 3 této smlouvy.

4. Vyměněné vadné díly se, s výjimkou paměťových médií, které zůstávají vždy ve vlastnictví
nabyvatele, stanou majetkem poskytovatele.

5. Poskytovatel je povinen trvale udržovat v pohotovosti potřebný počet pracovníků pro zásahy
v rámci záručních oprav, jejichž seznam je povinen předat nabyvateli (s osobními údaji nutnými
k zabezpečení vstupu do objektu).

6. Záruční oprava (v rámci záruční doby) je ukončena znovuuvedením zařízení do plného
provozního stavu, který musí být akceptován pověřenou osobou. Průběh záruční opravy bude
poskytovatel zaznamenávat na formuláři „Protokol o provedení záruční opravy“ uvedeném
v příloze č. 4 této smlouvy. Provedením opravy zařízení nebude dotčena záruka na dodávaném
zařízení.

7. Doba, od uplatnění práva z odpovědnosti poskytovatele za vady v záruce až do odstranění vady,
se nepočítá do záruční doby.

8. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro stanovení nároků z vadného plnění budou postupovat
s přihlédnutím na ustanovení § 2615 až 2619 OZ a v souladu s § 2099 a násl. OZ.

XI.
Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na plnění

Nabyvatel nabývá vlastnické právo k zařízením dodávaným v rámci plnění závazků poskytovatele
dle čl. III. odst. 1. této smlouvy okamžikem jejich převzetí pověřenou osobou a podpisem dodacích
listů a akceptačního protokolu a v témže okamžiku přechází na nabyvatele také nebezpečí škody na
těchto zařízeních. Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z duševního vlastnictví třetích
osob vztahujících se k předmětu plnění.

XII.
Ochrana utajovaných informací

1. Poskytovatel je povinen zabezpečit ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“) a souvisejících prováděcích právních
předpisů.
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2. Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dnů písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli
Ministerstva obrany (dále jen „BŘ MO“) všechny změny v zákonných podmínkách uvedených
v § 17 odst. 1) písm. a) až c) zákona č. 412/2005 Sb., které by mohly vést k ohrožení jeho
ekonomické stability.

3. Poskytovatel je povinen neprodleně písemně oznámit BŘ MO nezpůsobilost ve vztahu
k utajovaným informacím podle § 19 zákona č. 412/2005 Sb., zejména odnětí osvědčení
podnikatele, a vrátit utajované informace nebo utajovaný vojenský materiál rezortu Ministerstva
obrany.

4. Poskytovatel je povinen současně se splněním příslušných zákonných povinností neprodleně
písemně oznámit BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo
ztrátu utajovaných informací rezortu Ministerstva obrany.

5. Poskytovatel je povinen umožnit odborným orgánům nabyvatele, resp. Odboru bezpečnosti
Ministerstva obrany, kontrolovat na základě písemného pověření BŘ MO nakládání s
utajovanými informacemi nabyvatele v rámci své osoby a svých poddodavatelů.

6. Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dnů od dne kdy nastanou, oznámit nabyvateli veškeré
změny skutečností uvedených v Informačním dotazníku podnikatele.

7. Poskytovatel má podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb. přístup k utajovaným
informacím, které u něho nevznikají ani mu nejsou poskytovány, ale ke které mají přístup
zaměstnanci poskytovatele v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné činnosti na základě
smlouvy, přičemž tyto utajované informace jsou specifikovány v souladu se seznamem
utajovaných informací stanoveným nařízením vlády č. 522/2005 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

8. Poskytovatel je povinen v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli, pro tyto stanovit
zákaz poskytování utajovaných informací dalším subjektům.

9. Úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací ve vztahu k podnikateli a to v souladu s článkem
34 RMO č. 14/2013 bude plnit pověřená osoba uživatele pplk. Ing. Roman Barvík, tel. 973
205 004.

XIII.
Katalogizační doložka

Poskytovatel souhlasí s tím, že na určené položky uvedené v příloze č. 1 bude uplatněna
katalogizační doložka podle § 9 a následujících 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.“) a STANAG 4177. Poskytovatel se zavazuje, že dodá Úřadu pro
obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úř OSK SOJ“) údaje
nezbytné pro katalogizaci, zpřístupní (zabezpečí zpřístupnění) dokumentaci k ověření
a doplnění dodaných údajů po uzavření smlouvy. Požadavky na katalogizaci jsou uvedeny
v příloze č. 1 a příloze č. 6 této smlouvy. Podmínky katalogizace majetku jsou přílohou č. 2
této smlouvy. Bez stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky nelze nabyvateli
fakturovat.
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XIV.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Nesplní-li poskytovatel řádně své závazky dle čl. Ill odst. 1 této smlouvy v době a místě plnění
dle čl. V. odst. 1. a 2. této smlouvy, zaplatí nabyvateli za každý započatý den prodlení smluvní
pokutu ve výši 0,15 % z ceny dílčího plnění bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.

2. V případě prodlení poskytovatele s odstraněním vady dle čl. X. odst. 2 této smlouvy zaplatí
poskytovatel nabyvateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč, to
až do odstranění vady nebo do zániku smlouvy.

3. V případě porušení povinnosti poskytovatele uvedené v čl. XII. odst. 6 této smlouvy zaplatí
poskytovatel nabyvateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení
s plněním povinnosti zde uvedené.

4. V případě prodlení nabyvatele s úhradou faktury zaplatí nabyvatel poskytovateli úrok
z prodlení v zákonné výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., za každý i započatý den
prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.

5. Právo vymáhat a fakturovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká poskytovateli
a nabyvateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty jsou
splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování povinné straně.

6. Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, v jaké výši vznikla druhé straně škoda.
Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty nebo úroku
z prodlení.

XV.
Zánik závazku ze smlouvy

Závazek ze smlouvy zaniká:
a) splněním předmětu smlouvy

b) písemnou dohodou smluvních stran,

c) jednostranným odstoupením nabyvatele od smlouvy dle § 2002 odst. 1 OZ pro její podstatné
porušení poskytovatelem s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí:
• nesplnění závazků poskytovatele dle čl. III. a přílohy č. 1 této smlouvy řádně a včas

(řádně a včas znamená v souladu se článkem III. a článkem V. smlouvy - „řádně“
vyjadřuje předání bez vad (akceptovatelné), „včas“ vyjadřuje předání v časovém
rozmezí definovaném touto smlouvou),

• nesplnění povinností vyplývajících z čl. VIL a čl. X. této smlouvy,
• nesplnění povinností vyplývajících z čl. XII. této smlouvy,
• nesplnění povinností vyplývajících z čl. XIII. této smlouvy..

d) jednostranným odstoupením nabyvatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku
poskytovatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
byl-li vůči poskytovateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě
nákladů insolvenčního řízení,

e) písemnou výpovědí nabyvatele bez udání důvodu s 2 měsíční výpovědní lhůtou, přičemž
výpovědní lhůta začne běžet dnem následujícím po dni doručení této výpovědi poskytovateli.
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XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje vyhotovena ve dvou výtiscích o 10 stranách a 6 přílohách o 12 stranách. Oba
výtisky mají platnost originálu. Poskytovatel a nabyvatel obdrží každý po jednom výtisku.

2. Smluvní strany se dohodly, že korespondence mezi nimi bude doručována datovou zprávou
v systému ISDS.

3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možno provádět jen se souhlasem obou smluvních
stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků, které
se stávají nedílnou součástí smlouvy. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních
údajů některé ze smluvních stran. Tato změna bude druhé smluvní straně písemně oznámena
datovou zprávou prostřednictvím ISDS.

4. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními OZ
a AZ.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dál jen „zákon o registru smluv“).

6. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním smlouvy ve smyslu zákona o registru smluv.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha 1 - Podrobná specifikace - 6 stran
Příloha 2 - Katalogizační doložka - 1 strana
Příloha 3 - Objednávka záruční opravy - 1 strana
Příloha 4 - Protokol o provedení záruční opravy/po provedení

opravy dle smlouvy č. - 1 strana
- 1 strana
- 2 strany

Příloha 5 - Specifikace utajovaných informací
Příloha 6 - Cenový rozklad

V Praze dne éd . června 2019

Za nabyvatele:

V Praze dne . ?• 2019

Za poskytovatele:
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 191040126 
Počet listů: 6

Podrobná specifikace předmětu plnění smlouvy

1. Pořízení HW - Pracoviště CSI

Podrobný popis požadovaných prvků hardware:

A. CSI server - 4 kusy

Minimální konfigurace - HPe DL380G10

lx procesor Intel Xeon Gold 6130

Paměť 64 GB RAM

2x HDD 300GB SAS SFF, 4x HDD 1,2 TB SAS SFF

Optická mechanika DVD RW
Smart Array P8xx se zálohovanou pamětí 4GB

Síťové rozhraní 4x1Gbit Ethernet
Šasi o výšce max. 2U s možností osazení 16 ks disků typu SFF
Redundantní napájecí zdroje
Záruka na 3 roky NBD včetně DMR
Licence pro HW správu iLO

B. Pracovní stanice do datové skříně - 10 kusů
Minimální konfigurace - Dell R7920
Provedení pro montáž do RACK 19“ s extenderem pro vzdálenou práci
1 x procesor Xeon Silver 4110
Paměť 16 GB RAM s možností rozšíření na 64 GB
2x 1TB HDD ŠATA, 7200 ot/min v RAID, čelně vyjímatelné v rámečcích
Grafická karta Nvidia Quadro P620, 2GB RAM. AMD Firepro, výst. DP/mDP
Storage controller SAS - onboard RAID 0,1,5,10
Optická mechanika DVD RW
PCIe extender karta typu PCOIP
Zero klient typu PCOIP, např. WYSE 5030

Windows 7 Professional s možností upgrade na Windows 10 Pro/Pro for Workstation, 64 bit, OEM

1



2x LCD monitor (tzn. celkem 20 kusů)
Lyžiny pro montáž do RACK 19“, výsuvné, včetně ramene pro kabeláž
Velikost 24“, rozlišení 1920x1200, vstupy DVI-D, VGA, DisplayPort, USB hub, určený pro 
nepřetržitý provoz

USB klávesnice

USB optická myš

C. Notebook - 3 kusy
Minimální konfigurace - HP ZBook 17 G5
Display 17”, Full HD, 16:9, antireflex
Procesor Intel Core i7 - 8750H
Pměť 16GB RAM
Disk typu SSD, kapacita 500GB
Grafická karta AMD Firepro/Nvidia Quadro s 4GB pamětí
Optická mechanika DVD RW (může být externí USB)
USB 2.0 2x, USB 3.0 lx, HDMI, RJ-45 (LAN), WiFi bgn
Windows 10, 64 bit Pro
USB Optická myš

D. Projektor - 1 kus
Minimální konfigurace
DLP, rozlišení 1920x1080 nebo 1920x1200, svítivost, 5400 lumenů, kontrast 1800:1, velikost 
zobrazení 30''- 300''
2xHDMI, lxD-Sub In, lxD-Sub Out, lxUSB, lxRJ-45

E. Multi-Protocol Data Distribution Server - 1 kus
Minimální konfigurace

16x High Speed WAN ports, 2x Gigabit Ethernet ports
Single power supply, SNMP support
NATO Custom

F. Tiskárna - 1 kus
Minimální konfigurace - HP M552dn

Laserová tiskárna A4, 343 stran za minutu černobíle, 1200x1200 dpi, CPU 1.2 GHz, 512MB, 
duplex
USB 2.0, LAN
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G. Přepínač datový - 1 kus
CISCO 9300-24T nebo vhodná náhrada

H. Směrovač datový - 1 kus
CISCO 4331 nebo vhodná náhrada

Jedná se o konkrétní typy přepínačů a směrovačů z hlediska zabezpečení homogenity 
a slučitelnosti místní sítě LAN a již provedeném proškolení technických pracovníků na 
systém CISCO.

I. Rozvaděč datový osazený - 1 kus
Součástí datového rozvaděče je kabeláž, drobný spojovací materiál, modemy a KVM 
switch:
Modem - 12 kusů
LINK 1/LINK 11B/ ATDL-1 standalone Modem (Linkl TADIL B Modem)

KVM switch - 1 kus _________________________
Minimální konfigurace - Atén CL-1008
LCD KVM Switch 8-port KVM PS/2 + USB, rack,
17''LCD, OSD, touchpad, keyboard

Podrobný popis požadovaných prvků software:

J. Microsoft Windows Server 2019 nebo novější Standard (počítáno na server 16 jader) - 4 
licence

K. Microsoft Windows Server 2019 nebo novější CAL, Device CAL - 13 licencí
L. Office 2019 nebo novější Professional - 13 licencí
M. Antivirový program McAfee pro PC/NB s managementem EPO - 171icencí + 1 rok podpory
N. Acronis Backup 12.5 nebo novější edice for Microsoft Windows Server - 4 licence

Poskytovatel je povinen dodat potřebnou kabeláž k provedení kompletní instalace HW (patch 
cords UTP CAT6, optické kabely).

Konfiguraci je poskytovatel povinen řešit umístěním pracovních stanic v datové skříni na 
technickém sále s vyvedením ovládání a zobrazení na pracovní místa operátorů.

Poskytovatel je v rámci plnění smlouvy povinen provést pořízení, instalaci, oživení, zahoření, 
testování HW a instalaci, konfiguraci, testování SW (COTS);

Nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy je poskytovatel povinen předložit návrh 
technického řešení s uvedením konkrétních typů HW komponent a s celkovým blokovým 
schématem IS CSI ke schválení řediteli VÚ 3255. Stanovisko k předloženému technickému
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řešení vydá ředitel VÚ 3255 nejpozději do 21 kalendářních dnů od jejího obdržení. 
Nejpozději do 1 měsíce od schválení technického řešení zašle poskytovatel seznam změn IS 
CSI na ABI jako podklad do doplňků bezpečnostní dokumentace IS CSI. Seznam včetně 
výrobních čísel zašle poskytovatel do 30. 11.2019.

2. Technické zhodnocení SYSTÉM VELITELSKÝ DSQOC

Poskytovatel je povinen provést výměnu dvou logistických a jednoho vstupního kontejneru.
Jedná se o:

• O. kontejner logistický I. - Ev.č. 6303-011631
• P. kontejner logistický II. - Ev.č. 6303-011755
• Q. kontejner vstupní - Ev.č. 6306-011755

• Součástí plnění je pořízení nových výše uvedených kontejnerů včetně kompletní 
přestavby vybavení stávajících kontejnerů a zateplení. Výroba a přestavba bude 
provedena v souladu s výrobní dokumentací a technickými podmínkami DSQOC - 
TP-0144G-035-08. Kontejnery musí splňovat požadavky dle ISOIC pro nakládání 
vozidly Multilift MK4 a musí být stohovatelné.

Poskytovatel je povinen při výrobě postupovat dle těchto čísel výkresů výrobce:
• LOG-I, č. v. DSQOC3.9000,
• LOG-II, č. v. DSQOC3.9000,
• VSTUP, č. v. MSQOC4.9000.

Součástí dodávky musí být:
• protokol o prohlídce kontejneru LLOYD s platným certifikátem,
• výchozí revize elektrických zařízení.

Nepoužité díly a konstrukční části a demontované vadné kontejnery zůstanou majetkem 
poskytovatele.

a. Požadavky na předání majetku
Poskytovatel předloží technickou dokumentaci včetně kusovníků majetku s označením 
jednotlivých položek a jejich popisu. Poskytovatel doloží písemně všechny zákonné 
revize, které se na uvedená zařízení vztahují a revizní zprávy předloží nabyvateli - 
pověřené osobě.

b. Požadavky na proškolení obsluh
Poskytovatel provede základní proškolení obsluh pro používání a údržbu zařízení.
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c. Požadavky na pozáruční opravy
K zajištění pozáručních oprav a zajištění provozuschopnosti dodávané techniky se 
poskytovatel zavazuje dodávat náhradní díly všech komponent po dobu 
minimálně 24 měsíců od jejího uplynutí a to v provedení shodném, nebo zpětně 
kompatibilním. K zajištění pozáručního servisu bude uzavřena smlouva na pozáruční 
servis.

d. Definovaný a všeobecně závazný standard
Zařízení musí splňovat normy EU - označení CE.

3. Požadavky na dodání dokumentace

Poskytovatel je povinen dodat průvodní a provozní dokumentaci v následujícím rozsahu:

■ návod k obsluze a údržbě (pro systém DSQOC),
■ technický popis (pro systém DSQOC)
■ seznam předmětů v soupravě,
■ instalační dokumentace k veškerému SW (bude-li dodán např. komerční, či firemní 

SW k zařízením) - pro systém DSQOC i IS CSI.

Uvedenou dokumentaci dodat v tištěné podobě ve 2 výtiscích a dále v elektronické 
podobě na 2 CD (DVD). Dokumentace bude dodána v českém jazyce, vyjma certifikátů 
a technické dokumentace k HW a SW vybavení, která je výrobcem dodávána pouze 
v anglickém jazyce.

4. Požadavek k uplatnění katalogizační doložky

Poskytovatel předá požadované podklady pro katalogizaci v souladu s katalogizační 
doložkou uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy na majetek, který není dosud 
katalogizovaný:

Soubor movitých věcí „INTEGROVANÝ SYSTÉM CSI“ - katalogizovat

A. CSI server - KČM 0062030910056 - katalogizovat jako další referenci stávajícího 
KČM (zavést do účetní evidence jako SERVER RACKMOUT 19“)

B. Pracovní stanice do datové skříně typu RACK (KVM extension) - KČM 
0062030910056 - katalogizovat jako další referenci stávajícího KČM (zavést do 
účetní evidence jako SERVER RACKMOUT 19“)

C. Notebook - katalogizovat jako položku nestandartní. JKM 7010. KMJ 600, TPP 0. 
ÚT 0 (zavést do účetní evidence jako PRACOVNÍ STANICE PŘENOSNÁ)

D. Projektor - katalogizovat jako položku nestandartní. JKM 6730. KMJ 600. TPP 0. 
ÚTO

E. Multi-Protocol Data Distribution Server - KČM 0062030910056 - katalogizovat 
jako další referenci stávajícího KČM (zavést do účetní evidence jako SERVER 
RACKMOUT 19“)

F. Tiskárna - KČM 0306666001189 - katalogizovat jako další referenci stávajícího 
KČM (zavést do účetní evidence jako TISKÁRNA LASER A4 ČB)
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G. Přepínač datový switch - katalogizovat jako položku zásobováním JKM 7025, 
KMJ 600. TPP MJT 0

H. Směrovač datový router - katalogizovat jako položku zásobování, JKM 7025. KMJ 
600. TPP1.ÚT0
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Příloha č. 2 smlouvy č. 191040126

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobku), které jsou předmětem tohoto obchodně- 
závazkového vztahu (dále jen „smlouva'’) a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému 
NATO (dále jen „NCS”) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK”) se prodávající 
zavazuje:
1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen 

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

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

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

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

3. Doručit OdKM SPÚK v termínu (uvést termín odpovídající rozsahu předmětu smlouvy a reálnými podmínkám 
plnění smlouvy nejlépe v rozmezí 60-45 dnů) před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím 
aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.

4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou 
identifikace položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO 
s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou3 každé smlouvou definované položky 
zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 24 a podléhající katalogizaci podle zásad NCS 
a JSK.

5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději (uvést termín 
odpovídající počtu zpracovávaných transakcí LNC a reálným podmínkám plnění smlouvy nejlépe v rozmezí 
30-15 dnů) před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.

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

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného 
„Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky”.

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

Kontaktní adresa:

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

TEL.: 973 229 274 INTERNET: www.okm.army.cz
FAX: 973 229 270 E-MAIL: katalogizace@,armyxz

1 Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2018.
2 Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.
5 Fyzická nebo právnická osobav držitel osvědčení podle §11 zákona č. 309/2000 Sb.. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním 

ovéfování jakosti výrobků a služeb určených k zajištěni obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam "katalogizačních 
agentur umístěn na www.okm.armv.cz.

4 Aktuálni seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.armv.cz. odkaz na www.int/structur/AC/135/welcome.htm.



Příloha č. 3 smlouvy č 191040126
Počet listů: 1

OBJEDNÁVKA ZÁRUČNÍ OPRAVY

Číslo smlouvy nabyvatele:
poskytovatele:

Datum:
Čas:

Evidenční číslo:

Nabyvatel: Poskytovatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1 
160 00 Praha 6

zastoupená:
ředitelem VÚ 3255 
PRAHA

A) Místo závady:

1. Lokalita:
2. Typ zařízení:
3. Výrobní číslo zařízení:
4. Další údaje:

□ Záruční oprava v místě výskytu závady
□ Oprava vadného zařízení

B) Popis závady / náplň opravy:

C) Kontaktní údaje:
Informaci poskytne - jméno:
tel:
mob:
Doplňující informace:

Nabyvatelem pověřená osoba, podpis, kontakt:



Příloha č. 4 smlouvy č. 191040126
Počet listů: 1

Protokol
o provedení záruční opravy/po provedení opravy 

dle smlouvy č. 191040126

Předávající: Přebírající:

Zastoupený: Zastoupený:

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

1. Specifikace závady

V Dne

Za předávajícího: ___________________________ _________________
Jméno, příjmení Podpis a razítko

(hůlkovým písmem)

Za přebírajícího:
Funkce, hodnost, jméno, příjmení 

{hůlkovým písmem)
Podpis a razítko



Príloha 5 smlouvy č. 1910400126
Počet listů: 1

Specifikace utajovaných informací stanovených nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se 
stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

příloha č. 1

p.
č. Informace Stupeň utajení

5.
Informace, které poskytla cizí moc a které v souladu s právem pro 
ni platným jako utajované označila

„TAJNÉ/NATO
SECRET“

- 1 -



Příloha č. 6 smlouvy č. 191040126

Počet listu: 1 (2 sírany)

Rozklad ceny

Pořizováni! komodita 2019 Identifikační údaje

Název pořizované komodity
Popis pořizované komodity - viz Podrobná specifikace v příloze

č. 1 této smlouvy
KMJ

Cena za MJ
bez DPH (Kč)

Cena za MJ s
DPH (Kč)

NS
Počet
MJ

Cena bez DPH
(Kč)

Cena s DPH (Kč) RN KČM NSN JKM TPS TPP
Účtová
třída

Pracoviště CSI (soubor movitých
věcí - název pro ISL
INTEGROVANÝ SYSTÉM CSI,

kutalogil/ovat jako SMV, JKM
7010, TPS TPPO, ÚT 0)

A. CSI server
(zkrácený název v ISL SERVER RACKMOUT 19")

600 695000 4
Katalogizovaljako další
referenci stávajícího
KČM

0062030910056 703516AB42811 7035 0 0

B. Pracovní stanice do datové skříně typu RACK - KVM
extension (zkrácený název v ISL SERVER
RACKMOUT 19")

600 695000 10
Katalogizovatjako další
referenci stávajícího
KČM

0062030910056 703516AB42811 7025 0 0

C. Notebook (zkrácený název v ISL PRAC. STANICE
PŘENOSNÁ)

600 695000 3
Katalogizovatjako další
referenci stávajícího
KČM

0062030910847 701016AB55258 7010 0 0

D. Projektor 600 695000 1
Katalogizovat u MM
MU 4.1

6730 0 0

E. Multi-Protocol Data Distribution Server (zkrácený
název v ISL SERVER RACKMOUT 19")

600 695000 1
Katalogizovat jako další
referenci stávajícího
KČM

0062030910056 703516AB42811 7025 0 0

F. Tiskárna (zkrácený název v ISL TISKÁRNA LASER
A4ČB)

600 695000 1
Katalogizovat jako další
referenci stávajícího
kCm

0306666001189 702516AB18974 7025 0 0

G. Přepínač datový switch 600 695000 1 Katalogizovat 7025 0 1 0

H. Směrovač datový router 600 695000 1 Katalogizovat 7025 0 1 0

I.Rozvaděč datový osazený (zkrácený název v ISL
ROZVADĚČ DAT OSAZENÝ)

600 695000 1
Katalogizovat jako další
referenci stávajícího
KČM

0062013202873 580516AA69442 5805 0 0

součást DR je mj. KVM switch 1

samostatně nckatalogizovat, ale pořídit jako nedílnou součást DR tak, aby spolu tvořily jeden celek z pohledu

účetní evidence majetku

součást DR je mj. Modem 12

součástí DR je osazený bez KVM switche a Modemů 1

Celkem za HW CSI: ***** ***** ********** .... ****** ..... .... .............

SW pro Microsoft server
J. Microsoft Windows Server 2019 (16 jader na server)
zkrácený název do ISL PRG WIN SVR STANDARD

600 695000 4 0320601058478 060116AA71734 0601 4 0

K. Microsoft Windows Server 2019 CAL, Device CAL
(zkrácený název do ISL PRG WIN SVR DEVICE CAL)

600 695000 13 0320690064798 069016AB16537 0690 4 0

L. Microsoft Office 2019 nebo novější Professional
(zkrácený název do ISL PRG OFFICE 2019 PRO)
STANDARD

600 695000 13 0320630068514 063016AB62806 0630 4 0

Celkem za komoditu: .... ***** ********** .... ..... ****** .... .............

SW - Antivirový program

M. Antivirový program McAfee pro PC/NB s mgmtem
EPO, licence + 1 rok podpory (zkrácený název do ISL
PRG MCAFEE ACTIVE VIRUS)

600 695000 17 0320670042642 0670160044633 0670 4 0

Celkem za komoditu: ***** ***** ********** .... ****** ..... .... .............

SW pro zálohování systému a
uživatelských dat

N. Acronis Backup Recovery 12.5 nebo novější edice for
Microsoft Windows Server Advanced (zkrácený název
do ISL PRG ACRONIS BACKUP ADVAN)

600 695000 4 0320660065437 066016AB23296 0660 4 0



Celkem za komoditu: ......... .... .......... ......... ..... ..... ..... .......

Celkem za SW CSI

Celkem za CSI

Technické zhodnocení člena SMV
SYSTÉM VELITELSKÝ DSQOC,
Ev. č. KIS-000.301

0. Kontejner logistický., včetně zástavby (zkrácený název do ISL
PRACOVIŠTĚ LOG DSQOC). cv.č. 6303-011631. inv. č.
A1CVH10093K0

600 325505 1
0145411000040 5411160061536

5411 1 0

P. Kontejner logistický., včetně zástavby (zkrácený název do ISL
PRACOVIŠTĚ KIS DSQOC), cv.č. 6303-011755, inv. č.

A1K2H1002LI5
600 325505 1

0145411000057 5411160061537
5411 1 0

Q. Kontejner vstupní, včetně zástavby (zkrácený název do ISL
PRACOVIŠTĚ VSTUP. DSQOC), cv.č. 63036011755, inv. č.
A1CVH10093FP

600 325505 1 01454110000645 411160061536 5411 1 0

Celkem za technické zhodnocení DSQOO ***** 9 244 165,00 11 185 439,65 ***** ......... ......... ********** ......... ****** ........... ......... *******

Celkem za smlouvu č. 191040126: ***** ......... ***** ***** ......... 16 519 595,00 19 988 709,95 ********************************í************************************************************’


