
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Č. 4/2019 
K RÁMCOVÉ DOHODĚ Č. 1710400051 

Po % ovatel se potvrzením platnosti v části C této výzvy k pinění (dále jen „výzva") zavazuje 
posk out objednateli službu v rozsahu a podmínek dle této výzvy a podmínek 
dle u tanovení rámcové dohody (dále jen dohody). 

Čás A — zpracuje Zástupce objednat 
Spec 
objeánatelem 

fikace služby 
Stanovení ohroženého prostoru 

Poskytovatelem zpracovat 2 protokoly o stanovení ohroženého 
prostoru pro shoz leteckých pum OBIJ-12 (ostrá) dle 
následujících požadavků a podmínek shozu: 

1) Protokol o stanovení ohroženého prostoru Č. 1 
Střelnice: VVP Boletice LS Ondřejov 
Zbraň: GBU-12 ostrá, letoun L-159 ALCA 
Munice: GBU-12 ostrá 
Náletový kurz: 260° ±100  
Úhel steče: -60° až 0° 
Rychlost letounu: 300 —400 KIAS 
Výška odhozu: 4500 m (15000ft) nad cílem 
Dálka odhozu: 5500 m (3NM) od cíle 
Souřadnice cíle: MGRS 33UVQ3236913290 
Souřadnice místa odhozu: MGRS 33UVQ3780814234 
Souřadnice řídícího stanoviště: MGRS 33UVQ3282714435 

2) Protokol o stanovení ohroženého prostoru Č. 2 
Popis předmětu služby Střelnice: VVP Libava SST Velká Střelná část Milovany 

Zbraň: GBU-12 ostrá, letoun L-159 ALCA 
Munice: GBU-12 ostrá 
Náletový kurz: 20° ±10° 
Úhel steče: -60° až 0° 
Rychlost letounu: 300 —400 KIAS 
Výška odhozu: 4500 m (15000ft) nad cílem 
Dálka odhozu: 5500 m (3NM) od cíle 
Souřadnice cíle: MGRS 33UXR8774705711 
Souřadnice místa odhozu: MGRS 33UXR8587400530 
Souřadnice řídícího stanoviště: MGRS 33UXR8852904662 

3) Další požadavky: 
• protokoly o stanovení ohroženého prostoru zpracovat 

v souladu s vojenskými předpisy Děl-1-20 Ohrožené 
prostory (rok vydání 2016) včetně dokumentu Tvary a 
rozměry ohrožených prostorů v rezortu Ministerstva obrany 
(vydání z 16. 4. 2018), Let-4-5 Služba na leteckých 
střelnicích (rok vydání 2008) a v souladu se standardy a 
dokumenty, které tyto předpisy zavádějí do prostředí AČR, 



• stanovený ohrožený prostor může být pouze v rozsahu
bezpečnostního pásma, které stanovil přednosta újezdního
úřadu. Pokud by stanoveny ohrožený prostor zasahoval
mimo rozsah bezpečnostního pásma, navrhne poskytovatel
v součinnosti se zástupcem objednatele úpravu podmínek
shozu leteckých pum,

• součástí obou protokolů o stanovení ohroženého prostoru
bude uvedení tvaru a rozměru WDA pro letecké pumy GBU-
12 ostrá, včetně stanovení přímo a nepřímo ohroženého
prostoru dle Let-4-5,

• formou přílohy protokolů o stanovení ohroženého prostoru,
doložit způsob stanovení tvaru a rozměru WDA pro letecké
pumy GBU-1 2 ostrá,

• do grafické části protokolu o stanovení ohroženého prostoru
zakreslit i polohu místa odhozu, cíle a povolených řídících
stanovist

Požadavek na záruční
dobu

_

Místo dodání objednateli Vojenské zařízení 551230 Týniště nad Orlicí, PSČ 517 21

Požadavek na dodání
dokumentace a závěrečné
zprávy

Dodat Protokol o stanovení ohroženého prostoru č. 1 a č. 2
včetně phloh

Požadavek objednatele na
stanovisko Úč OSK SOJ
k vyžadování státního
ověřování jakosti

Není požadováno stanovisko Úř OSK SOJ. Není požadováno
provedení státního ověřování jakosti.

Požadavek objednatele na
stanovisko ODVL SDK
MO z hlediska
schvalování technické
způsobilosti letecké
techniky a technických
zařízení

Není požadováno stanovisko ODVL SDK MO.

Objednatelem doporučený
datum zahájení služby

3. 7. 2019

Objednatelem
požadovaný datum
ukončení služby

12. 7.2019

Zástupce objednatele
ve věcech technických

Funkce, jméno, příjmení Telefon a e-mail

Část B — zpracuje posk tovatel
Cenová kalkulace služby
poskytovatelem

39 600,- Kč bez DPH, tj. 47 916,- Kč s 21 Vo DPH



datum
Poskytovatelem potvrzený

zahájení služby

Posk
datum

ytovatelem potvrzený
ukončení služby do 10 pracovních dnů od dodání podkladů (viz požadavky)

obje

nezbytné
odst.

Požadavky
poskitovatele

potřeb
po

nateli, které jsou
k pinění dle čl. 5

6 dohody

Ke zpracování ohrožených prostorů musí objednatel dodat:
- Vojenský předpis LET-4-5 (Služba na leteckých

střelnicích) — rok vydání 2008 (nejlépe v elektronické
podobě)

- Mapové podklady česká republika (aktuální data)
a) Rastrové ekvivalenty topografických map RETM 50,

souřadnicový systém WGS 84, formát dat GeoTIFF
(PackBits)

b) DMR 2

Čás C— vzájemné potvrzení Iatn

Z

poskytovatel
stupce

, — g

Funkce, jméno, příjmení (hůlkovým písmem)

Datum, razítko a podpis Telefonní číslo, případně e-mail

ředitel VTú,s.p., 0.2. VTúVM

obj
Zástupce

dnatel

Funkce, jméno, příjmení (hůlkovým písmem

Datum, razítko a podpis Telefonní číslo, případně e-mail

Ředitel OVPozS SVA MO

itálněQng.jánRopmodaenpsal

Datum 2019.07.04

11:3b9 +0200'




