
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
Mladoboleslavská 944, Praha 9 Kbely

242 725 23
CZ24272523
Komerční banka, a. s.

tel. mob.

Vojensky technicky ústav, s. p.
zapsána V Obchodním rejstříku,
se sídletri
jejímž jn:iénem jedná:
IČO: F
DIČ: • 'i
bankovní spojení:
číslo (tati: I
vyřizuje 'evěcech smluvních:

!

právník:

datum:

podpis:

ti 8 -07- 2019
1
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SMLOUVA O DÍLO
Č. 1810400142

„Nákup služby munice 2019/I-miny 120 mm"

Smluvní strany:

Česká republika — Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6

náměstek pro řízení Sekce
vyzbrojování a akvizic MO na základě příkazu k
zastupování
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
601 62 694
CZ 60162694
ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
č. účtu:

se sídlem:
jejímž jménem jedná:

se sídlem kanceláří:
IČO:
DIČ:
bankovrii spojení:

kontaktů osoba ve věcech smluvních:
tel. mobil:

e-mail
kontalctri'í osoba ve věcech technických:

tel. mob. fax:
adresa pro ,doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4

I 160 01 Praha 6
(dále jen ,ábjednatel") na straně jedné

a

I

fax e-mail: ,
vyřizuje Ve věcech technických a organizačních:

tel. mob.
fax e-mail:
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adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p.
odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín

(dále je „zhotovitel") na straně druhé
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jeno. z.), uzavírají tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva").

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je provedením díla znovuobnovit provozuschopnost dělostřeleckých min
ráže 120 mm, které vlivem degenerativních změn (křehnutí materiálu) a stárnutím materiálu
byly po 'provedených zkouškách a expertízách vyhodnoceny jako technicky nezpůsobilé;
provedení díla je postupem nezbytným k zajištění životního cyklu klíčového druhu munice
pro pozelmni síly Armády České republiky a je tedy nezbytným k ochraně podstatných
bezpečndstních zájmů České republiky a k naplňování aliančních závazků.

ni
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat dílo dle Technologického postupu
TEP-OM-000-048, vydání č. 2, změna Č. 2, který vychází z dokumentace KČM
0344330009408 DOKUM.VÝROB.STABILIZÁTOR, provést drobné opravy obalu
a opravy nátěru (postupem a v rozsahu dle přílohy č. 2), opravu nátěru a opravu
šablonace munice a provedení revize min, tj. výroby nových základních i dílčích
prachových nápiní, jejich obměny a opravy laboračních údajů včetně souvisejících prací a
likvidace zbytků (dále jen „dílo").

2. K provedení díla bude poskytnuto:

• 7 200 kusů min 120-EOF M NÁPLŇ 1-4 (KČM 0019999025307) s vadným
stabilizátorem,

• 7 200 kusů min 120-EOFD M (KČM 0019999025314) s vadným stabilizátorem.

3. Poskytnuté množství min ráže 120 mm nad rámec pinění, tj. 200 ks min. nábojů 120
EOF M Náplň 1-4 (KČM 0019999025307) a 200 ks min. nábojů 120 EOFD M (KČM
0019999025314) je pro případnou nezbytnost výmětu, či zkoušek pro nástřelku prachu
a zkoušek ověření funkčnosti opravených min.

4. Zůstatek nepoužitých min z výmětu je zhotovitel povinen vrátit objednateli, včetně
potvrzení o spotřebě, nebo zničení zbytků z použitých, nebo poškozených min (závit,
apod.).

5. Zžiotovitel prohlašuje, že dílo bude zhotoveno a dodáno v souladu s výše uvedenou technickou
dokumentací (TI)), podle níž bude umožněno provedení státního ověřování jakosti příslušným
orgánem a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a normami. Pro výrobu
nových stabilizátorů je možné použít materiál (hliníkovou slitinu) roku výroby 2018 a novější,

2
právník:

datum: 08 -07- 2019

podpis:
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pro kterou bylo zástupcem Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování
jakošti (dále jen „Úřad", vystaveno Osvědčení o jakosti a kompletnosti. Stáří výbušných
kompórient použitých pro revizi prachových nápiní nesmí v době dodávky překročit 36 měsíců.

6. Zhotovitel se zavazuje dodat s realizovaným dílem následující dokumentaci v jednom
vyhotOyení v českém jazyce v písemné a elektronické podobě (Word, Excel, PDF):
protokol o provedení díla na každou dodávanou sérii, protokol o likvidaci zbytků po
provédených zkouškách nástřelky prachu a likvidaci nepoužitelných zbytků z výmětu, revizní
a přejít:nad protokoly včetně uvedených záruk výrobce, kdy musí být uvedeny nové série
vč'etriě soupisu původních sérií pro zpětnou identifikaci.

7. Objednatel se zavazuje, řádně a včas dodané dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV této
smlotivy.

i

IV
Cena díla

1. Cena ;díla dle této smlouvy (dále jen „cena") je sjednána dohodou smluvních stran dle
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

1.1 Jednotková cena výměny stabilizátoru dělostřelecké miny 120 mm (120-EOF M
NÁPiťi<11-4), včetně revize prachové nápině:

Cena bez DPH činí 6 120,- Kč.

K tétj Částce bude připočtena DPH (sazba DPH 21 %) ve výši 1 285,20 Kč.

Celková jednotková cena včetně DPH činí:

• 7 405,20 Kč

(slovy: sedmtisicčtyřistapět a 20/100 korun českých).

1.2 Jednoticová cena výměny stabilizátoru dálkové dělostřelecké miny 120 mm (120-
EOFD M), včetně revize prachové nápině:

Cena bez DPH činí 6 120,-Kč.

K této částce bude připočtena DPH (sazba DPH 21 %) ve výši 1 285,20 Kč
I ,Cellcova jednotková cena včetně DPH činí:

7 405,20 Kč

(slovy: sedmtisičtyřistapět a 20/100 korun českých,).

1.3 Celková cena za dílo:
I

Cena béz DPH činí 85 680 000,- Kč.

K této částce bude připočtena DPH (sazba DPH 21 %) ve výši 17 992 800,- Kč.

Celko á cena díla včetně DPH činí:

103 672 800,- Kč

(s oyy: jednostotřimilionůšestsetsedmdesátdvatisicosmset korun českých).

právník:
3

datum: (i 8 -07- 2019

podpis:
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V případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů bude pro fakturaci použita
sazba DPH účinná v příslušný den zdanitelného pinění.

2. Celková cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

3.Na realizaci díla neposkytne objednatel zhotoviteli žádné zálohové platby.

4. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací závazků zhotovitele dle této smlouvy.

V
Místo a doba pinění

1. Místo odběru min k provedení díla i jejich předání po provedení díla bude dohodnuto
ze strany zhotovitele s náčelníkem Centra zabezpečení munice Agentury logistilcy 551230,
517 21 Týniště nad Orlicí, telefon (dále jen
„přejímající"). Přejímající může k převzetí pinění písemně zmocnit jinou osobu. Miny jsou
uloženy v podřízených zásobovacích úsecích Centra zabezpečení munice, tj. Týniště nad
Orlicí, čermná nad Orlicí, Travčice, Hostašovic,e a Dobronín.

2. Zhotovitel nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným termínem převzetí min
k provedení díla, či termínem dodání min po provedeném díle, zkontaktuje přejímajícího.
Po předběžně dohodnutém termínu zhotovitel neprodleně písemně potvrdí termín, množství
a druh odebíraných/dodávaných min na email Požadována je silniční
doprava, dopravce Musí dojet na místo odběru/dodání min v pracovní dny vždy nejpozději
do 1100 hod.

3. V rámci díla nebudou realizovány etapy, veškeré dílo bude dokončeno a předáno
do 15 října 2020:

Požadované dílo
do

15. Njna 2020
Výměna stabilizátoru dělostřelecké miny 120
mm (120-EOF M NÁPLŇ 1-4), včetně revize
prachových nápiní a opravy muničního obalu

7 000 kusů

Výměna stabilizátoru dálkové dělostřelecké
miny 120 mm (120-EOFD M), včetně revize
prachových nápiní a opravy muničního obalu

7 000 kusů

4. Miny budou předávány zhotoviteli k provedení díla s tím, že je možné částečné předání, za
což se považuje předání minimálně 1 000 kusů min. O předání a převzetí min k provedení
díla bude mezi předávajícím a přebírajícím vyhotoven zápis.

5. Objednatel souhlasí s částečným piněním závazku zhotovitelem ve smyslu ust. § 1930
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, když částečné pinění závazku
objednatel nepovažuje za odporující povaze závazku. Podmínkou převzetí částečného
piněru objednatelem je dodržení minimálního počtu 2 000 kusů min v dodávce. Při první
dodávce předá zhotovitel objednateli TEP-OM-000-048 v aktuální verzi.

VI
Dodání a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla přejímajícímu bude přítomna osoba pověřená
statutárním orgánem zhotovitele, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné
při přejímce díla.

4

právník:
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podpis:
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2. Pokud přejímající dílo (úpiné, částečné pinění) převezme, potvrdí převzetí zhotoviteli
podpisem na dodacím listu. Přejímající současně dopiní na dodací list identifikátor
dodávky (IDED), datum a čas předání a převzetí díla (úpiného, částečného pinění).

3. Dík!(úpiné, částečné pinění) se považuje za dodané okamžikem převzetí přejímajícím
a pc:dpisem dodacího listu přejímajícím. Jeden výtisk dodacího listu obdrží přejímající,
dva výtisky připojí zhotovitel k originálu a ke kopii faktury objednateli.

4. Přejímající nepřevezme vadné nebo neúpiné dílo (za vadu se nepovažuje částečné pinění
závdzku ve smyslu čl. V odst. 5. výše). Za vady díla se taktéž považuje nepředání všech
dokůmentů vztahujících se k dílu v řádné podobě. V takovém případě přejímající vystaví
zhotoviteli potvrzení o odmítnutí převzetí díla, které bude obsahovat zejména následující
údaje:

a) prohlášení, že objednatel odmítá převzít dílo;
b) důvody odmítnutí převzetí díla včetně označení zjištěných vad nebo neshod

s touto smlouvou;
c) datum a čas odmítnutí převzetí díla;
d) jméno a podpis přejímajícího.

5. Přejímající bezodkladně zašle jeden výtisk tohoto potvrzení o odmítnutí převzetí díla
objednateli.

6. V případě odmítnutí převzetí díla přějímajícím je zhotovitel povinen zjištěné vady nebo
nesl-16(1y s touto smlouvou na vlastní náklady neprodleně odstranit. Odstraněním vad
se v tomto případě rozumí výměna vadných částí předmětu díla za nové.

7. O nepřevzetí díla přejímajícím a uplatnění oznámení vad je zhotovitel i přejímající
.‘povinen neprodleně informovat zšstupce Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci

a státní ověřování jakosti, se sídlem nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen
„Iiřdc1").

VII
Fakturační a platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za zhotovení díla po řádném (úpiném,
i částečném) pinění při současném spinění Všech jeho povinností dle příslušných
ustandvení této smlouvy. Vystavená faktura za dílo včetně jejího doručení objednateli
musí být v souladu s tímto článkem a fakturovaná částka musí odpovídat ceně díla podle
Čl. IV 'této smlouvy.

2. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména
náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 29 zákona Č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v §
435 o, z. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení (faktura, opravný
daňový doklad), číslo této smlouvy, uvedení čísla účtu zhotovitele, které musí být totožné
s číslem účtu uvedeným v bankovním spojení v záhlaví této smlouvy na straně
zhotoi.jitele, cenu bez DPH, procentní sazbu DPH, výši DPH a cenu včetně DPH.
Zhoto4itel odešle (nebo předá) na adresu dle odst. 9 tohoto článku 2 faktury
se 2 výtisky dodacího listu, 1 kopii výtisku předá při předání díla v Centru zabezpečení
municb Týniště.

3. Přílohou originálů faktury pro objednatele budou následující dokumenty:

a) originál dodacího listu nebo ověřené kopie vystavené a podepsané zhotovitelem
i přejímajícím a dopiněné razítky obou smluvních stran;

5
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b) 1 vyhotovení platného „Osvědčení o jakosti a kompletnosti" se všemi náležitostmi
v originálu, vystavený žastupcem Úřadu;

c) potvrzení o spotřebě nebo zničení zbytků z použitých nebo poškozených min dle
'čl. III odst. 4 a 6 této smlouvy (k faktuře za poslední částečné pinění).

4. Přílohou kopie faktury budou prosté kopie dokumentů uvedených v odst. 3 tohoto článku.

5. Objednatel uhradí fakturovanou částku zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne
doručení faktury (se všemi náležitostmi). Bude-li faktura doručena objednateli v období
od 15. prosince daného roku do 15. ledna následujícího roku, prodlužuje se splatnost
takové faktury o 30 dnů.

6. Objednatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje
náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové
údaje, nebo není doručena v požadovaném množství výtisků. Zhotovitel doručí
objednateli novou fakturu nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vrácené
faktury ze strany objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta
splatnosti, objednatel není v prodlení s placením a nová lhůta splatnosti běží znovu ode
dne doručení nové faktury. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této
lhůtě odeslána objednatelem.

7. V peněžních částkách poukazovaných mezi zhotovitelem a objednatelem na základě této
smlouvy nejsou zahrnuty bankovní poplatky ani jiné náklady spojené s převody peněžních
částek (dále jen „bankovní poplatky"). Strana poukazující hradí bankovní poplatky
spojené s odepsáním peněžní částky z účtu poukazující strany a strana poukázaná hradí
bankoivní poplatky spojené s připsáním peněžní částky na.řičet poukázané strany.

8. Na faktuře musí být uvedeny identifikační údaje objednatele v následující podobě:

;Česká republika — Ministerstvo obrany
iTychonova 1
16001 Praha 6
IČ: 601 62 694, DIČ: CZ60162694

v zastoupení:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

9. Faktura musí být doručena na následující adresu:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

rr

:iklbor vyzbrojování pozemních sil
ám. Svobody 471/4
60 01 Praha 6

10.Budou-li u zhotovitele shledány důvody k napinění institutu ručení za daň příjemce
ve smyslu ustanovení §, 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 109a tohoto zákona.
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VIII

Státní ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že na dílo bude uplatněno státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ")
podle zákona Č. 309/2000 Sb. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti
výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu (dále jen zákon č.309/2000 Sb.) , s tím, že
objednatel požádal o SOJ podle zákona Č. 309/2000 Sb. a zhotovitel s provedením SOJ podle
zákona Č. 309/2000 Sb. souhlasí. Požaduje se provedení SOJ v rozsahu odborný dozor nad
jakostí a konečná kontrola. Podmínky pro provedení SOJ jsou uvedeny v příloze Č. 1.

2. Pokud zhotovitel zmaří provedení SOJ nepiněním svých závazků uvedených ve smlouvě,
má objednatel právo odstoupit od smlouvy a zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s piněním předmětu smlouvy.

IX

Odpovědnost za Škody na díle

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem podpisu dodacího listu
přejímajícím po předání díla. Miny jsou po celou dobu provádění díla majetkem objednatele.

X

Záruka za jakost

1. V souladu s ustanovením § 2113 až 2117 o. z., zhotovitel přejímá závazek záruky
za jakost díla od data převzetí díla (úpiného, dílčího nebo částečného pinění) přejímajícím
po dobu 2 let.

2. Oznáni
I ení vad díla uplatňuje přejímající u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady

datovou zprávou (má se za to, že den po dodání datové zprávy došlo k jejímu doručení).

3. Zhotovitel se vyjádří emailem, nebo faxem k oznámení vad do 7 pracovních dnů
po °Udržení oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznal v piném rozsahu.
Rozhodným dnem pro zahájení reklamačního řízení je datum doručení reklamace
zhotoviteli. Reklamace bude vždy uplatněna na celou předmětnou sérii díla.

4. Vady předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na své náklady do 180 kalendářnich
dnů hd odeslání oznámení vad díla zhotoviteli, a to formou výměny vadných kusů
předniětu díla u celé série za nové.

5. O ods
itraněrd vad díla bude sepsán a podepsán zástupci zhotovitele a objednatele

„Protbkol o odstranění vady a předání díla".

6. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít zachované mechanické a funkční vlastnosti
minirhálně po dobu 15 let (doba použitelnosti — technická životnost) za podmínky
sldadóvání ve skladech v teplotách v rozmezí od -30 °C do 40 °C a relativní vlhkosti nižší
než 80%, při neporušení hermeticky uzavřeného obalu.

7. Dobou použitelnosti se rozumí doba uvedená v odst. 6 tohoto článku, kterou je ve smyslu
STAN, AG 4315, Ed. 1 RE) 1, resp. ČOS 139501, 1. vydání, součet výrobcem stanovené
doby' životnosti skladových zásob (tzv. Shelf Life) a doby funkční životnosti
(tzv. Operational Life).

8. Po po
!rušení hermetizace obalu, při skladování v teplotách v rozmezí od -30 °C do 40 °C

a relativní vlhkosti nižší než 80% je funkční životnost díla 5 let.

7
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9. Po porušení hermetizace obalu, při skladování v polních podmínkách mimo standardní,
výše iivedené teploty a vlhkost je funkční životnost díla 2 roky.

XI

Vady díla

Práva z vadného pinění se řídí ustanoveními § 2099 až 2112 o. z.

XII

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s dodáním díla v termínu uvedeném
v či.V odst. 3 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny části díla bez DPH,•

s nímž je v prodlení za každý započatý den prodlení, a to až do úpiného spinění závazku
dle příslušné etapy, nebo do zániku smluvního vztahu.

2. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení termínu odstranění vady díla,
dle čl. X odst. 4 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného díla
bez 1)PH za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady

a předání díla".

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok
z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

4. Smluvin pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování,
okamžik práva falcturace vzniká první den prodlení.

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to,

zda a N;,7 jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody
je vyrňahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v piné výši,

XIII

Zvláštní ujednání

1. Pro r;otřebu provedení díla bude objednatelem bezúplatně poskytnuta zhotoviteli
dokurrientace uvedená v čl. III odst. 1 teto smlouvy - KČM 0344330009408

DOKS.WROB.STABILIZÁTOR. K využití této dokumentace bude objednatelem

uzaVřéna se zhotovitelem „Smlouva o využití výsledků",

2. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového, nebo jiného duševního

vlastnictví třetích osob.

3. • Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro provedení zkoušek prachových nápiní
revidované munice a nástřel prachových nápiní odpovídající vojenský prostor a zbraňový
systni s obsluhou. Náldady spojené s poskytnutím nese objednatel. K provedení nástřelů
prachóvých nápiní budou vyčleněny tři střelecké dny, a to v období do tří měsíců
od předložení požadavku zhotovitele na vyčlenění prostoru objednateli. V případě

prod.qužení této lhůty vinou objednatele se o adekvátní dobu prodlužuje termín stanovený

v ČI V odst. 3. smlouvy.
,
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XIV

Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:

a) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených

a prokazatelně doložených nákladů;

b) spiněním všech závazků řádně a včas;

c) jednostranným odstoupením objednatele od této smlouvy pro její podstatné porušení
zhotovitelem s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

nedodání díla řádně a včas;

nedodržení TD k zhotovení díla;

nedodržení ujednání o záruce za jakost;

d) pokud příslušný soud pravomocně rozhodne o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčin zákon), ve znění
pozdějších předpisů, Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit;

e) písemnou výpovědí objednatele, i bez udání důvodu s 2 měsíční výpovědní lhůtou,
přičemž výpovědní lhůta začne běžet dnem následujícím po dni doručení této
výpovědi zhotoviteli. Zhotovitel do 30 kalendář-nich dnů od obdržení výpovědi

objednateli vyúčtuje všechny účelně vynaložené náklady v souvislosti s touto
smlouvou (např. materiál, rozpracovanou výrobu, mzdové náklady a další), včetně
ušlého zisku kalkulovaného v souvislosti s touto smlouvou. Objednatel je povinen
-vyúčtovanou částku zhotoviteli do 30 kalendář-nich dnů uhradit. V případě, že

zhotoviteli vznikne v důsledku výpovědi dané objednatelem škoda (např. penále
zaplacené poddodavatelům za předčasné ukončení smlouvy), je objednatel povinen
t;lkovouto Škodu zhotoviteli uhradit ve lhůtě 60 dnů ode dne obdržení výzvy k náhradě
Škody. Zhotovitel je oprávněn po objednateli požadovat také ušlý zisk, a to v případě,
že z důvodu spolupráce s objednatelem a rezervování výrobních kapacit pro
objednatele, odmítl jinou zakázku.

XV

Závěrečná ujednání

I. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

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

o.z.

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

4. Smluvní strany si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého z jejich
základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

5. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím

s piněním této smlouvy, je český jazyk.

6. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 10 listech a 2 přílohách o 3 listech. Oba výtisky
mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

právník:1
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Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Č. 1 „Rpěadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti"
Č 2 „Rozsah díla — oprava muničního obalu"

[1

Praha dne

si v o
42, .0 5 • O

<V r•-•

náměstek pro řízení sekce
na základě příkazu k zastupování

podepsáno elektronicky

Praha dne 9. 7 "

vwn

ředitel státní Ho podniku
podepsáno elektronicky
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Příloha č.1 ke smlouvě č. 1810400142
Počet listů: 2

Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

1. Rozsah státního ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že při pinění této smlouvy se na základě rozhodnutí
Úřadu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti

ve smyslu zákona").
2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě výroby v zahraničí Úřad ve smyslu

§ 19 odst. 2 zákona požádá o státní ověřování jakosti obdobný úřad nebo orgán (Govemment
Quality Assurance Representative) státu, kde se výrobek vyrábí (dále jen „zahraniční úřad").
V takovém případě dodavatel předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním výrobcem
a dokumentaci výrobku, kterou schválil odběratel v anglickém jazyce nebo v jazyce
používaném v zemi výrobce výrobku.

3. Státní ověřování jakosti provede:
a) zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u dodavatele, který výrobek vyrábí

na území České republiky,
b) 7A.stupce zahraničního úřadu - u dodavatele, který výrobek vyrábí v zahraničí.

4. Státní ověřování jakosti nezbavuje dodavatele odpovědnosti za vady výrobku.

5. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční odborný dozor nad jakostí a konečná

kontrola podle § 24 až 29 zákona;
6. Dodavatel je povinen Úřadu - zahraničnímu úřadu umožnit provést konečnou kontrolu

podle ČQS 051673 1. vydání, Požadavky NATO na ověřování kvality při výstupní kontrole a

zkoušení - AQAP 2131, Ed. C, NATO Quality Assurance Requirements For Fina! Inspection and

testy;
7. Dodavatel se zavazuje smluvně sjednat se poddodavateli podmínky pro státní

ověřování jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti

8. Dodavatel předloží zástupci Úřadu - zahraničního úřadu.) seznam poddodavatelů
a jimi realizovaných poddodávek a ten určí, u kterých subdodavatelů se uplatní státní
ověřování jakosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených subdodavatelů
dodavatel předá zástupci Úřadu - zahraničního úřadů' příslušné subdodavatelské smlouvy
bezprostředně po jejich uzavření.

9:Dodavatel před zahájením pinění smlouvy vypracuje plán kvality na výrobek podle

,AQAP 21p5, Ed. C, version 1, NATO Requirements For Quality Planst). Plán kvality předloží
dodavatel ,izástupci Úřadu - zahraničního úřadu k posouzení a dopinění. Případné připomínky
zástupce které se vztahují k jeho činnosti, dodavatel zapracuje do tohoto plánu.")

10. Dodavatel na žádost Úřadu - zahraničního úřadů):

a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti
zástupc,e Úřadu - zahraničního úřadu"), které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro

vnitřní, iměstskou a meziměstskou síť apod.;
b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu - zahraničního úřadu.)

v místě výkonu jeho činnosti;

a Zadavatell uvede úpinou citaci zákona a vytvoří jeho legislativní zkratku [zákon Č. 309(2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci
a státními ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších
pfedpisůkdále jen „zákon")]

.) Co se nehodí, šlatiěte
č's Uplatnění článku upřesni Úřad při projednávání zadávací dokumentace právník
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c) bezplatně poskytne nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti,
např. kontrolní místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným
personálem a v odůvodněných případech i v mimopracovní době.

11. Dodavatel umožní zástupci Úřadu - zahraničního úřadu') přístup ke schválenému
a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u dodavatele. Takto uložený
komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.

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

13. Pracoviště řízení jakosti dodavatele předává výrobky ke konečné kontrole zástupci
Úřadu - zahraničního úřaduj až po vnitřní kontrole s předepsanými a fádně vypiněnými
průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.

14. Dodavatel bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu - zahraničního
úřadů) všechny své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny na výrobku a že odběratel
zmocnil Úřad - zahraniční úřad) vyřizování žádostí dodavatele o povolení odchylky, výjimky
a změny na výrobku v tomto rozsahu7):

Předloží-li dodavatel žádost:
Úřad - příslušný zalu-aničn1 úřad žádost

pouze vezme na
vědomí

posoudí
a vyjádří sek ní

posoudí
a rozhodne o ní

Skupina A
odchylky X

--výjimky X
změny X

1

Skupina B
odchylky X --

výjimky X --

změny X --

i
Poznámky: 1. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technické

parametry výrobku nebo služby, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy,
životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu.

2. Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B.

3. Objasnění odchylky, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona.

15.Tuzemský výrobce k dodávce přilož{ Osvědčení o jakosti a kompletnosti (OJK) na
jednotlivé výrobky, které potvrdí zástupce úřadu.

16. Zahraniční výrobce k dodávce přiloží Certificate of Conformity na jednotlivé
výrobký, které potvrdí zahraniční úřad.

17. Výrobce umožní Úřadu - zahraničního úřadu*) účast na řešení reklamace, bude-li
vůči němu uplatněna.

právník:
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Příloha Č. 2 smlouvy o dílo Č. 1810400142

Rozsah díla — oprava muničního obalu

Rozdělení muničních obalů dle opotřebovanosti:

a. Opravitelné

i. Odřené nátěry a šablonování;

Oprýskaná barva, popřípadě tmel z dříve provedených oprav;

šlcrábance a rýhy do hloubky 5 mm;

iv. Rozbité, nebo uražené svlaky;

v. Muniční obaly jsou pevné, nerozvilclané, úchyty min a
prachových nápiní ve vnitřní části jsou pevné a úpiné, celkově
jsou beze stop plísní a hniloby.

b. Neopravitelné

i. Proražené stěny;

Plíseň a hniloba;

iii. Rozbité úchyty min a prachových nápiní ve vnitřní části
muničního obalu;

iv. Utržená kování, madla, nebo zámky.

Rozsah prováděných oprav u muničních obalů dle bodu 1), písm. a:

a. Oškrabání oprýskané barvy a tmelu;

b. Dopinění chybějících svlaků;

c. Vysátí nečistot ze spár a z vnitřní části muničního obalu;

d. Přestříkání celého muničního obalu barvou (nerovnosti, rýhy a mezery
mezi jednotlivými prkny nebudou tmeleny);

e. Provedení nové šablonace obalu.

Muniční obaly, u kterých vznikne nejasnost, zda je vzhledem k jejich stavu opravovat, nebo
i vyřadit, budou předloženy k posouzení zAstupci Centra zabezpečení municí (CZM).

Muniční obaly, které budou vyřazeny z důvodu neopravitelnosti (viz. bod 1, písmeno b),
, budou nahrazeny vhodnými muničními obaly ze zásob AČR nejvýše do počtu 500 ks,
u kterých bude před použitím provedena oprava v rozsahu dle bodu 2). Vyřazené muniční
obaly budou předloženy zástupci CZM ke schválení jejich likvidace.

Případný Požadavek na výrobu nových muničních obalů bude řešen samostatným dodatkem
k této smlouvě.

právník
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