
RÁMCOVÁ DOHODA
Č. 191050394

„Nákup munice 2019/VII — 40mm"

Smluvní strany:
Česká republika — Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejíniž jménem jedná: náměstek pro řízení sekce vyzbrojování

a akvizic MO
se síillem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO? 60162694
DIČ:! CZ60162694
bankóvní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslolúčtu:
kontaktní osoba pro věci smluvní:

tel.: fax: mob.
e-mail:

vyřizuje ve věcech technických:
tel.: mob.

fax: e-mail:
adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

ID da ové schránky: hjyaavk

(dále jjen „kupující") na straně jedné

a

Česká zbrojovka, a. s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 712
se sídlem: Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod

předseda představenstva
člen představenstva

IČO: 46345965
DIČ: CZ46345965
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

mob. e-mail:
mob. e-mail:

adresa pro doručování korespondence:
Česká zbrojovka a.s., Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká
republika

ID dat vé schránky: 4d8pciy
(dále jen „prodávající") na straně druhé



uzavírají podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozci6jších předpisů (dále jen „ObčZ") a podle zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ"), tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda"). 

Článek 1 
Účel dohody 

Účelem této dohody, která souvisí s veřejnou zakázkou v oblasti obrany nebo bezpečnosti, je 
L . výtvorem podmínek a základního rámce pro uzavírání individuálních kupních smluv („dílčí 

smlotiva"). Na základě této dohody a dílčích smluv bude v letech 2019-2022 docházet 
k nákupům níže uvedené munice, prostřednictvím čehož bude zabezpečeno dopinění a 
obm4a zásob munice a udržení bojeschopnosti k zabezpečení pinění úkolů Armády české 
republiky v zahraničních operacích a úkolových uskupeních a obraně a bezpečnosti ČR. 

Článek 2 
Předmět dohody 

1. Předmětem této dohody je stanovení podmínek platných pro dodávky munice, v rozsahu 
spcifikace zboží podle přílohy č. 1  (Tabulka technických údajů), přílohy č. 2  (Balení 
a .kladování zboží) odpovídající technické dokumentaci výrobce (dále také „zboží") 

L. a přílohy č. 4  (Takticko — technické požadavky na dodávané zboží), odpovídající takticko-
tec nickým požadavkům na dodávanou munici (dále také „zboží"). 

2. V ripadě, že dojde, v průběhu platnosti této dohody, ke změně konstrukčních a užitných 
t  

vlastností, popř. výrobních podmínek u zboží, které je předmětem této dohody, je 
prodávající povinen o těchto změnách informovat kupujícího. Pokud toto zboží má 
technické parametry na stejné nebo vyšší úrovni, může kupující toto zboží nahradit 

l.,. v pnloze č. 1, 4 a objednat v dalším období. Na toto zboží se budou vztahovat všechna 
ustani ovení této dohody. 

3. Zb ží musí odpovídat níže uvedeným požadavkům: 
- požadovaný takticky účinek v souladu s určením náboje nebo odpovídajícím 

standardům (STANAG, TD), dle  přílohy Č. 4  (Talaicko — technické požadavky na 
dodávané zboží); 

- specifikace obalů a kritéria balení dle přílohy Č. 1  (Tabulka technických údajů), 
sloupec I, a přílohy Č. 2  (Balení a skladování zboží); 

- vlivem skladování se nesmí měnit takticko-technické parametry munice mimo 
výrobcem stanovené tolerance. 

4. Smluvní strany se dohodly, že budou za podmínek stanovených v této dohodě uzavírat 
jedAotlivé dílčí smlouvy, a to na základě písemných výzev k poskytnutí pinění za 
podinínek této dohody. 

5. Prolávající se touto dohodou zavazuje dodat kupujícímu zboží dle podmínek stanovených 
v této dohodě a v jednotlivých dílčích smlouvách. 

6. u Kup! jící se touto dohodou zavazuje řádně a včas dodané zboží na základě jednotlivých 
dílcrch smluv převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu podle článku 3 této 
dohPdy. 

7. Kuplující není povinen objednat si a na základě dílčí smlouvy odebrat všechny druhy zboží 
dle Ilrilohy č. 1  (Tabulka technických údajů). Pokud si však kupující objedná určitou 
položku zboží, zavazuje se odebrat toto zboží v objemu stanoveném pro minimální 
mnokství dle přílohy č. 1 sloupec G. 
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Článek 3
Kupní cena

1. S uvní strany se v souladu s 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších
předpisů dohodly na jednotkových cenách jednotlivých druhů munice, které jsou uvedeny

v Příloze Č. 3 (Cena zboží). Cena jednotlivých druhů munice, která je uvedena v dílčí
snilouvě je platná podle roku, ve kterém je munice objednána.

2. Jedl notkové ceny munice bez DPH jsou cenami nejvýše přípustnými, zahrnují veškeré
náklady prodávajícího spojené s dodávkou munice podle této dohody na základě dílčí
sm'louvy a nelze je překročit. V případě změny sazby DPH v důsledku změny právních
předpisů bude pro falcturaci použita sazba DPH účinná v příslušný den zdanitelného
plAění.

3. Smluvní strany se dohodly, že celkový finanční objem dodávek — finanční rámec v období
let 2019 až 2022 bude maximálně:•

300 000 000,00 Kč včetně DPH

(slovy: tři sta miliónů korun českých)

s tí -n, že ustanovení tohoto odstavce nezakládá prodávajícímu nárok na vymáhání dodávek
do 'výše uvedeného finančního limitu.

Článek 4
Místo a doba dodání, dodací podmínky

1. Prodávající zabezpečí přepravu zboží do místa dodání zboží. Místem dodání zboží je
Ceňtrum zabezpečení munice Agentury logistiky 551230 Týniště nad Orlicí 517 21,
pdud nebude smluveno v dílčí výzvě jinak.

2. N4anoví-li dílčí smlouva jinak, zavazuje se prodávající dodat zboží vždy do termínu
sjednaného v této dohodě, nejpozději však do 15. 10. každého příslušného roku s tím,
že Poslední dodávka zboží musí být realizována nejpozději do 15. 10. 2022. Pro rok 2019
bude termín dodání zboží stanoven dohodou mezi smluvními stranami. Tato Rámcová
doh6da se uzavírá na dobu určitou do 15.10. 2022.

I
3. Pokbd nebude zboží dodáno dle čl. 4 odst. 1 a 2 této dohody, je prodávající bez dalšího

upokornění v prodlení.

4. ProLvající se zavazuje, že v souvislosti s dodávkou zboží bude dodržovat veškeré platné
práJní předpisy a normy. Současně s dodávkou zboží předá prodávající kupujícímu
dokumenty dle přílohy Č. 5 (Seznam dokumentů k dodávce), přičemž tato příloha určuje,
Icteii dokumenty budou předány s první dodávkou daného druhu zboží a které dokumenty
budou předány s každou další dodávkou téhož druhu zboží.

5. Zboží dodávané na základě této dohody musí být nové vyrobené z nepoužitých
komkonent Datum výroby výbušných komponentů, z nichž se jednotlivé druhy zboží
skládají, nesmí být starší než 36 měsíců před datem doručení zboží k přejímajícímu (dále
jen 1,přejímající"). Kupující pověřil jako svého zástupce k jednání o převzetí zboží
náčelníka CZM Týniště, telefon e-mail upřesněný osobou odpovědnou
za věci technické (viz záhlaví této smlouvy), Přejímající může k převzetí pinění zmocnit
jinou osobu. Zboží musí být dodáno prodávajícím pouze v pracovních dnech pondělí až
čtvrtk v době od 7.00 do 11.00 hodin. Prodávající je povinen uvědomit přejímajícího
nejp zději deset (10) pracovních dnů předem o připravenosti spinit dodávku zboží v místě
dodáhí zboží. Na základě tohoto uvědomění bude smluvními stranami dohodnut termín
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d dání zboží. Po dohodnutí termínu prodávající neprodleně písemně potvrdí termín a
množství dodávané munice přejímajícímu na e-mail

6. Priodávajíci se zavazuje, že při předání zboží přejímajícímu bude přítomna osoba pověřená
statutárním orgánem prodávajícího, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné
při přejímce zboží.

7. Pokud přejímající zboží převezme, potvrdí převzetí prodávajícímu podpisem na dodacím
Přejímající současně dopiní na dodací list identifikátor dodávky (IDED), datum a čas

přédání a převzetí zboží. Zboží se považuje za dodané okamžikem podpisu dodacího listu
přijímajícím a tímto okamžikem přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího.
Přejímající není oprávněn bezdůvodně odmítnout či zdržovat podpis dodacího listu. Jeden
výtisk dodacího listu obdrží přejímající, dva výtisky (z toho jeden originál) připojí
pro' dávající k dvěma originálům faktury kupujícímu.

8. Pridávající je povinen dodat kupujícímu společně se zbožím doklady nezbytné k převzetí
a užíváni zboží (kompletní seznam a formát dokumentace je uveden v příloze Č. 5
(SJiznam dokumentů k dodávce) v jednom vyhotovení v píserrmé a v elektronické podobě

(Wtord, Excel, PDF). Pokud prodávající nedodá doklady nezbytné k převzetí zboží,
přejímající jej nepřevezme.

9. Přéjímající nepřevezme vadnou nebo neúpinou dodávku zboží nebo vadnou nebo
neúpinou dílčí dodávku zboží. V takovém případě přejímající vystaví prodávajícímu
potw' zení o odmítnutí převzetí zboží, které bude obsahovat zejména následující údaje:

a) prohlášení, že kupující odmítá převzít zboží;

b) důvody odmítnutí převzetí zboží včetně označení zjištěných vad nebo neshod
s touto dohodou nebo dílčí smlouvou;

c) datum a čas odmítnutí převzetí zboží;

d) jméno a podpis přejímajícího.

Přejímající bezodkladně zašle jeden výtisk tohoto potvrzení o odmítnutí převzetí zboží
k ' ujícímu.

10. V p ípadě oprávněného odmítnutí převzetí zboží přejímajícím je prodávající povinen
zjigěňé vady nebo neshody s touto dohodou nebo dílčí smlouvou na vlastní náklady
neplodleně odstranit podle podstaty vady. Neshody nebo vady zboží budou řešeny
dopiněním zboží, dokumentace nebo výměnou vadného zboží za nové, které, není-li
dohodnuto jinak, není ke dni dodání starší 12 měsíců od data výroby a rovněž není
vyrobeno z výbušných komponentů starších 36 měsíců od data výroby ke dni dodání.

11. O nkpřevzetí zboží přejímajícím a o uplatnění oznámení vad (reklamace) je prodávající
i přejímající povinen neprodleně informovat zástupce Úřadu pro obrannou standardizaci,
katalogizaci a státní ověřování jakosti, se sídlem nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
(dál jen „Úřad") na e-mailovou adresu

Článek 5
Předkládání výzvy a uzavírání dílčí smlouvy

I. V souladu s ustanoveními této dohody kupující předloží prodávajícímu výzvu na dodávky
konlárétního sortimentu a množství jednotlivých položek zboží vždy prostřednictvím
dato+é schránky nejpozději do 15. února každého předmětného roku. Není-li mezi
smlul/ními stranami ujednáno jinak, představuje výzva vždy závaznou objednávku, resp.
návi4 na uzavření dílčí smlouvy. Prodávající má povinnost se k předložené výzvě vyjádřit
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nejdéle do deseti (10) pracovních dnů, kdy v rámci této lhůty doručí kupujícímu 
podepsanou odsouhlasenou výzvu ve dvojím vyhotovení. Dílčí smlouva vzniká 
oásouhlasením výzvy a jejím podpisem oběma smluvními stranami. Každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom výtisku. Nevyjádří-li se prodávající k výzvě či nedojde-li 
k podpisu výzvy oběma smluvními stranami, má se za to, že dílčí smlouva nevznikla. 

2. Kupující může předložit podle potřeby prodávajícímu nejpozději do 1. července daného 
roku druhou výzvu s ohledem na výrobní kapacity prodávajícího, respektive jeho 
subdodavatelů. Kupující je povinen prodávajícího informovat o plánovaném předložení 
vyzvy minimálně deseti (10) pracovních dnů předem za účelem ověření schopnosti tuto 
vy zvu spinit v požadovaném množství a čase. Po předložení výzvy je prodávající povinen 
sei  k výzvě vyjádřit nejdéle do deseti (10) pracovních dnů. Dílčí smlouva vzniká 
odsouhlasením výzvy a jejím podpisem ve dvojím vyhotovení oběma smluvními stranami. 
Kkždá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Nevyjádří-li se prodávající k výzvě 
čiinedojde-li k podpisu výzvy oběma smluvními stranami, má se za to, že dílčí smlouva 
nevznikla. Prodávající je oprávněný této výzvě nevyhovět, resp. neuzavřít dílčí smlouvu, 
zejména, nikoliv však výlučně, v případě nedostatečné výrobní kapacity. V průběhu 
kalendářního roku může kupující jednat s prodávajícím o možnosti uplatnění dodatečných 
požadavků na další výzvy k dodání zboží. 

3. Nidohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, musí být výzva vždy v souladu s touto 
ddhodou, zejména množství zboží objednaného na základě výzvy musí v souladu s čl. 2 
odst. 7 dohody dosáhnout alespoň minimální množství a nesmí přesáhnout maximální 
množství uvedené v příloze č. 1  (Tabulku technických údajů), sloupec F. Navýšení 

mn
i ožství nad rámec maximálního množství je možné dle dohody obou smluvních stran 

z4risející především na kapacitních možnostech výroby prodávajícího. 

4. Kupující souhlasí s piněním dílčími dodávkami zboží dle příslušné dílčí smlouvy. 

5. laždá předkládaná výzva bude obsahovat tyto minimální údaje. Označení „Výzva k 
phlřění", číslo výzvy (číslování bude začínat od 1), odvolávka na číslo dohody, označení 
smluvních stran, konkrétní sortiment položek zboží (u každé položky její pořadové číslo 
poble přílohy č. 1  (Tabulka technických údajů)) množství zboží a ceny v souladu 
s dstanoveními dohody. Výzva bude opatřena podpisovou doložkou kupujícího a 
p4dávajícího. Vzor, obsahující uvedené minimální údaje je uveden v příloze č. 6  (Vzor 

objednávky) včetně TD. Výzva bude vyhotovena každý rok ve dvou (2) originálních 
výtiscích s tím, že po potvrzení prodávajícím bude jeden výtisk určen pro kupujícího a 
jeden pro prodávajícího. Výzva bude Obsahovat termín dodání zboží. U druhé objednávky 
přédkládané kupujícím dle čl. 5 odst. 2 bude termín dodání stanoven k 15.10. daného 
kaiendářního roku, nedohodnou-li se smluvní strany, v případě druhé objednávky, jinak. 

6. Smluvní strany si tímto ujednávají, že vždy do 30. 11. kalendářního roku předcházejícího 
roitu, ve kterém má být dodáno zboží, poskytne kupující prodávajícímu co nejpřesnější 
odhad rozsahu objednávky pro předmětný rok. Tento odhad bude nevymahatelný a ze 
strkny kupujícího bude učiněn v dobré víře. Za kupujícího tuto povinnost vyřizuje 
zá4tupce kupujícího ve věcech technických uvedený v záhlaví dohody. 

7. M zi smluvními stranami mohou rovněž probíhat nezávazné konzultace identifikující 
přddběžné objemy v budoucnu objednaného zboží takovým způsobem, aby prodávající 
dohával informaci o objemu objednaného množství zboží, co nejdříve to bude pro 
kupujícího fakticky možné. Za kupujícího tyto konzultace provádí zástupce kupujícího ve 
vééech technických uvedený v záhlaví dohody. 
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Článek 6 
Převod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody 

1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí pověřenou 
osobou a podpisem příslušného dodacího listu. V témže okamžiku přechází na 
kupujícího nebezpečí škody na zboží. 

Článek 7 
Platební a fakturační podmínky 

1. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu za zboží po jeho řádném dodání při současném 
spinění všech jeho povinností dle příslušných ustanovení dohody. Vystavená faktura 
za zboží včetně jejího doručení kupujícímu musí být v souladu s tímto článkem 7 
a fakturovaná částka musí odpovídat ceně zboží podle článku 3 dohody. 

2. F tura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména 
nkležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z Ipřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 435 
ObčZ. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení (faktura, opravný 
daňový doklad), číslo dohody, číslo výzvy, uvedení čísla účtu prodávajícího, které musí 
4t totožné s číslem účtu uvedeným v bankovním spojení v záhlaví dohody na straně 
prodávajícího, cenu bez DPH, procentní sazbu, výši DPH a cenu včetně DPH. Prodávající 
odtlešle (nebo předá) na fakturační adresu dle čl. 7 odst. 9 dohody dva (2) originální 

1. vytisky, přičemž jednu (1) kopii výtisku odešle (předá) při dodávce zboží v CZM Týniště. 

3. P ílohou originálů faktury pro kupujícího budou následující dokumenty: 
) originál dodacího listu nebo ověřené kopie vystavené a podepsané prodávajícím 

i přejímajícím; 
b) jedno (1) vyhotovení platného „Osvědčení o jakosti a kompletnosti" se všemi 

náležitostmi v originálu, vystavené zástupcem Ui-adu pro každou sérii zboží nebo 
„Certificate of Conformity" (CoC) potvrzené zahraničním zástupcem SOJ (GQAR) 
v případě dodávky ze zahraničí, 

z) kladné stanovisko Úřadu k napinění katalogizační doložky, pokud se jedná 
o nekatalogizované zboží podle článku 10 dohody, 

) doklad nebo čestné prohlášení prodávajícího prokazující skutečnost uvedenou v čl. 4 
odst. 5 dohody. 

Přílohou kopie faktury budou prosté kopie dokumentů uvedených v článku 7 odst. 3 
dbhody. 

4. Pl'odávajíci doručí fakturu za první objednávku v daném roce se všemi náležitostmi dle 
článku 7 odst. 3 do 15. 10. s dobou splatnosti faktury do 15. 11. předmětného roku. Toto 
ustanovení není platné pro rok 2019 a druhou objednávku v předmětném roce, kde 
doručení faktury a doba splatnosti faktury bude stanovena dohodou mezi smluvními 
stiunami. 

5. Klupující uhradí fakturovanou částku prodávajícímu do 30 dnů ode dne doručení faktury 
(se všemi náležitostmi a přílohami dle čl. 7 odst. 3 dohody). 

6. ILipujíct je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu fakturu, která neobsahuje 
naležitosti stanovené touto dílčí smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové 
íullaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, popř. nejsou k ní připojeny 
p jlohy dle čl. 7 odst. 3 dohody. Prodávající doručí kupujícímu novou fakturu nejpozději 
d deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury ze strany kupujícího. 

I 
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Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, kupující není v prodlení
s lacením 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 kupujícím.

7. Vi peněžních částkách poukazovaných mezi prodávajícím a kupujícím na základě dohody
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 bankovní
poplatky spojené s připsáním peněžní částky na účet poukázané strany.

8. Na faktura musí být uvedeny identifikační údaje kupujícího v následující podobě:

Česká republika — Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČO: 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
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

10. dou-li u prodávajícího shledány důvody k napinění institutu ručení příjemce

zi.danitelného pinění podle § 109 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
mění pozdějších předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním

ůsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Článek 8
Záruční podmínky a podmínky oznamování vad

i
1. e smyslu ustanovení § 2113 až § 2117 ObčZ prodávající poskytuje kupujícímu záruku

za jakost dodaného zboží po dobu stanovenou pro jednotlivé položky v příloze č. 1
(rabulka technických údajů), sloupec K, od data převzetí dodávky zboží kupujícím.

2. Prodávající garantuje dobu použitelnosti u jednotlivých nábojů po dobu uvedenou

4 příloze Č. 1 (Tabulka technických údajů), sloupec L, a dále ručí za:

a) Konstrukční požadavky na iniciační systémy u munice opatřené zapalovačem dle
NATO STANAG 4157, Ed. 3, SAFETY, ARMING AND FUNCTIONING
SYSTEMS (SAF SYSTEMS) TESTING REQUIREMENTS,

b) Konstrukční požadavky na iniciační systémy u munice opatřené zapalovačem dle
NATO STANAG 4187, Ed. 4, FUZING SYSTEMS — SAFETY DESIGN
REQUIREMENTS,

to za předpokladu dodržení standardních podmínek skladování dle přílohy Č. 2 (Balení

skladování zboží).

znamení vad zboží uplatňuje kupující prostřednictvím náčelníka CZM Týniště, telefon
prodávajícího bezodkladně po zjištění vady na zboží prostřednictvím

atové schránky.
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4. P-odávající se vyjádří prostřednictvím datové schránky (a informativně e-mailem osobě 
o povědné ve věcech technických) k oznámení vad do deseti (10) pracovních dnů po 
obdržení oznámení. Prodávající posoudí obdržené oznámení kupujícího a ve vyjádření dle 
t6oto odstavce vyzve kupujícího dle svého uvážení k předložení (i) vzorků zboží z vadné 
série a/nebo (ii) zAmamů o skladování. 

5. 1Nfení-li dohodnuto jinak, je kupující povinen v případě výzvy k poskytnutí vzorků zboží 
z vadné série poskytnout prodávajícímu alespoň 54 ks tohoto zboží. 

6. pokud je reklamace ze strany kupujícího oprávněná, je prodávající povinen odstranit vady 
zboží do sto osmdesáti (180) dnů ode dne odeslání omámení vad zboží prostřednictvím 
datové schránky prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Reklamace bude 
uplatněna vždy na celou sérii zboží. O odstranění uznaných vad zboží bude sepsán 
a podepsán přejímajícím a kupujícím „Protokol o odstranění vady a předání zboží". Není-
1 dohodnuto jinak, bude odstranění vad řešeno formou výměny celé série za nové zboží, 
Niyrobené ve stejném roce, sestavené z komponentů, jejichž stáří je maximálně 36 měsíců 
od data jejich výroby. 

Článek 9 
Státní ověřování jakosti 

1. mluvní strany se dohodly, že na předmět dohody, mimo položek Č. 30 — 33 uvedených 
4, příloze Č. 1  (Tabulka technických údajů), bude uplatněno státní ověřování jakosti 
N/e smyslu zákona Č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním 
dvěřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně 
J. 1 ivnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon Č. 309/2000 Sb.") 

tím, že 
i 
a) kupující požádal o státní ověřování jakosti podle zákona Č. 309/2000 Sb., 

b) prodávající s provedením státní ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb. 
souhlasí. 

2. tátní ověřování jakosti bude provedeno na základě rozhodnutí Úřadu a v rozsahu a za 
podmínek, uvedených v příloze č. 7 (Požadavky na zabezpečení státního ověřování 
jakosti), na položky munice uvedené v příloze Č. 1(Tabullca technických údajů). Provádění 
tátního ověřování jakosti nezbavuje dodavatele piné odpovědnosti za jakost a vady zboží 

k za případnou škodu, vzniklou kupujícímu. 
3. Prodávající je povinen, v případě provádění státního ověřování jakosti u tuzemského 

výrobce, omámit zástupci Úřadu připravenost ke konečné kontrole vždy nejméně sedm 
(7) dnů předem písemně prostřednictvím datové schránky Úřadu (ID datové schránky: 
kz7aier). 

Článek 10 
Katalogizace majetku 

F rodávající bere na vědomí, že zboží dosud nekatalogizované a zboží níže uvedené bude 
•ředmětem katalogizace podle zákona Č. 309/2000 Sb. Prodávající se zavazuje, že 
a předmětné nekatalogizované položky dodá Úřadu v termínech specifikovaných 
textové části katalogizační doložky dle přílohy Č. 8(Katalogizační doložka) bezchybný 

a úpiný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK"). Dále na tyto položky 
ajetku charakteru položky z4sobování vyrobené v ČR nebo v zemích mimo NATO 

a Tier 2. dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen „NKDV"), zpracovaný 

k:atalogizační agenturou. Předání SPÚK a NKDV je součástí pinění povinnosti 
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prodávajícího podle dohody a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených
s vypracováním katalogizačních dat. Katalogizace majetku bude provedena u jednotlivých
pbložek dle přílohy č. 1 (Tabulka technických údajů), sloupce D a E.

Článek 11
Zkrácené vojskové zkoušky

1. Kupující a prodávající se dohodli, že v případě zboží, nezavedeného do užívání resortu
MO (doposud do AČR výrobcem nedodaného), tj. minimálně u položek 1 — 6, 9, 14 — 16
a 18 — 33 uvedených v příloze č. 1 (Tabulka technických údajů), nebo po změně
konstrukčních a užitných vlastností, budou před jeho první dodávkou kupujícímu
provedeny zkrácené vojskové zkoušky (dále jen „ZVZ").

2. ZVZ se provádí z důvodu ověření požadovaných technických parametrů zboží
a kompatibility v případě systému, zbraně, či prostředku, k jehož činnosti je zboží určeno.

3. Termín realizace ZVZ a počet kusů zboží, určených pro účely ZVZ dohodne prodávající
s, zástupcem kupujícího ve věcech technických (kontakt uveden na titulní straně dohody)
rOdéle do patnácti (15) pracovních dnů od vzájemného odsouhlasení dílčí výzvy k pinění
rámcové dohody. Pokud prodávající nedodrží termín dodání munice pro účely provedení
ZVZ, zaplatí smluvní pokutu dle článku 12 odst. 3 dohody.

4. Bezpečnost nezavedené vojenské munice v NATO bez NSN musí být doložena
dhclavatelem v souladu se STANAG 4297, Ed. 2, GUIDANCE ON THE ASSESSMENT
(3F THE SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE OF NON-NUCLEAR

ITIONS FOR NATO ARMED FORCES a u nových výbušnin dosud neschválených
p o vojenské účely dle STANAG 4397, Ed. 1, NATO CATALOGUE OF EXPLOSIVES
— AOP-26.

5. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu pro účely ZVZ zboží uvedené v níže uvedené
tabulce případně v počtech zaokrouhlená nahoru v celých baleních, včetně technické
dokumentace (dle přílohy č. 5 (Seznam dokumentů k dodávce), a to v místě provedení

ZiVZ a umožnit kupujícímu provedení ZVZ.

6. ortiment a počty munice požadovaná k provedení ZVZ:
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7. boží spotřebované během realizace ZVZ jde na vrub prodávajícího a není započítáno
o počtu kusů pinění. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu požadovanou
oučinnost. Místem konání ZVZ je Pokusná dělostřelecká střelnice VZ Týniště v prostoru

Vojenského újezdu Libava a Skupiny zkoušek munice VZ Týniště.

8. l‘otřěbná doba k provedení ZVZ se předpokládá v délce maximálně do třiceti (30)
kalendářních dnů.

9. Testována bude funkce munice, případně vodotěsnost (pokud to charakter vyžaduje),
biemické zkoušky výbušnin, přepravní a manipulační bezpečnost, kompatibilita se
lavedenou zbraní, dostřel; účinek střely v cíli, bezpečnost a spolehlivost funkce.

l'řesný rozsah a metodika zkoušek ZVZ budou zpracovány v nařízení NGŠ AČR k
provedení ZVZ, se kterým bude prodávající seznámen před provedením ZVZ. Jakékoli
připomínky k metodice zkoušek musí být do zahájení vypořádány.

10.INIa zboží určené k ZVZ a jeho podmínky dodání se vztahují všechny požadavky dodávky
Ři rozsahu dohody, tj. stáří komponentů, dodání veškeré požadované dokumentace jako v
případě konečného pinění mimo dokumentace vztahující se k provedení SOJ (GQAR). Na
zboží dodané k ZVZ není požadováno uplatnění státního ověřování jakosti. Prodávající je
povinen poskytnout kupujícímu náležitou součinnost při ZVZ.

11.1:.rodávající se zavazuje zaslat elektronicky návrh technické dokumentace prodávajícího
podle přílohy Č. 5 (Seznam dokumentů k dodávce) a to nejpozději 30 dnů před konáním
tIVZ. Návrh bude zástupci kupujícího posouzen a veškeré připomínky budou do zahájení,
ale i v průběhu ZVZ vypořádány. Kupující schválí technickou dokumentaci, která podlého
'jeho schvalovacímu procesu, do 30 dnů od ukončení ZVZ, nejpozději však do 10 dnů před
sjednaným termínem pinění. Technická dokumentace prodávajícího není určena

provedení SOJ (GQAR), nýbrž jen pro vnitřní potřebu uživatele a provozního
ušebnictví. Při ZVZ není posuzována ani měněna dokumentace, jejíž označení je
příloze č. 1 (Tabulka technických údajů), podle níž je prováděna kontrola státního

ověřování jakosti.

12. áklady související s provedením ZVZ (zboží k ZVZ, doprava zboží a vzniklé náklady
•rodávajícího) jdou na vrub prodávajícího.

13 Po dobu od převzetí zkušebního množství zboží pro účely ZVZ do ukončení ZVZ nese
odpovědnost za škody na tomto zboží kupující. Škoda způsobená zbožím při provádění
•ZVZ, která však nevznikla nevhodnou činností kupujícího, jde k tíži prodávajícího.
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14. Pokud bude zboží s ohledem na výsledky ZVZ hodnoceno kupujícím jako nevyhovující, 
resp. nesplňující technické parametry, požadavky a kritéria, uvedené podle čl. 11 v odst. 9 
dohody, budou ZVZ opakovány po odstranění závad s dvojnásobným množstvím munice. 

15. 11‚okud bude výsledek opakovaných ZVZ hodnocen jako nevyhovující, je kupující 
oprávněn odstoupit od koupě předmětné položky v dílčí smlouvě. 

Článek 12 
Smluvní pokuty 

1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu sjednaném 
této dohodě smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny nedodaného zboží včetně DPH 

ha každý započatý den prodlení, a to až do úpiného spinění závazku nebo do zániku 
mluvního vztahu. 

2. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení termínu odstranění vady zboží, jehož 
se vada týká, dle článku 8 dohody, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny vadného 
zboží včetně DPH za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu 
o odstranění vady a předání zboží". 

3. rodávající zaplatí kupujícímu v případě, že nedodá zboží pro účely ZVZ ve 
sjednaném termínu nebo množství dle čl. 11 odst. 6 dohody smluvní pokutu ve výši 
50.000 Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý nedodaný typ munice. 

4. Prodávající zaplatí kupujícímu částku ve výši 50.000 Kč (slovy padesát tisíc korun 
českých) v případě, že ve lhůtě stanovené v čl. 5 odst. 1 a 2 této dohody se prodávající 
nevyjádři k předložené výzvě, resp. k návrhu na uzavření dílčí smlouvy, a to za každou 

ovou výzvu. 

5. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok 
z prodlení v zákonné výši z dlužné částky. 

6. Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení vyúčtování, okamžik 
práva falcturace vzniká první den prodlení. 

7. mluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda 
a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody 
je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v piné výši. 

Článek 13 - 
Zvláštní ujednání 

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 

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

3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. 
Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob. 

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 dohody či dílčí smlouvy, je český jazyk. 
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6. L rodávající souhlasí se zveřejněním obsahu dohody či dílčí smlouvy, kromě textů, které 
‘, této dohodě nebo dílčí smlouvě označí jako chráněné informace a obchodní tajemství, 
které není možné uveřejnit. 

7. Pokud není stanoveno v dohodě jinak, právní jednání dle této dohody bude prováděno 
prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky v záhlaví této dohody, resp. datové 
schránky Úřadu dle čl. 9 odst. 3 dohody), přičemž informativní (nikoliv závazné) sdělení 
mezi smluvními stranami může probíhat telefonicky či e-mailem. 

Článek 14 
Zánik smluvního vztahu 

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah založený touto dohodou zaniká v těchto 
případech: 
a) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů; 
b) uplynutím platnosti dohody; 

c) vyčerpáním stanoveného finančního rámce dle čl. 3 odst. 3 dohody; 

d) písemnou výpovědí kupujícího i bez udání důvodu s 9 měsíční výpovědní lhůtou, 
přičemž výpovědní lhůta začne běžet dnem následujícím po dni doručení této 
výpovědi poskytovateli. 

2. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah založený touto dohodou může zaniknout 
4,  případě, kdy bude vydáno rozhodnutí o schválení oddlužení nebo o prohlášení konlcurzu 
kiči majetku prodávajícího. V tomto případě zanikne smluvní vztah založený touto 
aohodou doručením oznámení kupujícího o vypovězení dohody prodávajícímu. 

3. Kupující je oprávněn jednostranně odstoupit od dílčí smlouvy pro její podstatné porušení 
prodávajícím, a to po písemné výzvě kupujícího se lhůtou k nápravě alespoň třicet (30) 
Činů s tím, že podstatným porušením se rozumí pouze: 

a) nedodání zboží řádně a včas; 
b) opakované nedodržení příslušné TD (technické dokumentace výrobce a technické 

dokumentace prodávajícího) pro výrobu a dodávku zboží; 
c) opakovaně nevyhovující výsledek ZVZ zboží, který nebyl napraven; v takovém 

případě je kupující oprávněn odstoupit od této dohody; 
d) nedodržení smluvních ujednání týkajících se SOJ. 

4.'Prodávající je oprávněn jednostranně odstoupit od dílčí smlouvy v případě kdy: 

a) kupující nespiní svou povinnost zaplatit kupní cenu, a to ani v rámci dodatečně 
poskytnuté 15denní lhůty pro spinění; 

Článek 15 
Závěrečná ujednání 

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvníma stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb. Zákon registru smluv. Dohoda 
e vyhotovena ve dvou (2) výtiscích o třinácti (13) stranách a osmi (8) přílohách o dvaceti 

!devíti (29) stranách, z nichž má každý platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 
o jednom (1) výtisku. Bude-li jakékoliv ustanovení dohody shledáno příslušným soudem 
ebo jiným orgánem neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, bude 

Itakové ustanovení považováno za vypuštěné z dohody a ostatní ustanovení dohody budou 

12 
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nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu a/nebo z okolností,
za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu dohody.
Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k
dohodě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co
nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo
nevymahatelným ustanovením.

2. I:Lhoda může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými, podepsanými
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
V případě změny doručovací adresy či kontaktních údajů včetně oprávněných osob
nemusí být uzavírán dodatek dohody, přičemž taková změna bude účinná doručením
jbjílto oznámení druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky. Smluvní strany si
Nlýslovně sjednávají, že přílohy dohody mohou být po oboustranném souhlasu měněny
písemně (prostřednictvím datové schránky) bez nutnosti uzavírat dodatek k dohodě.

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

4. Nedílnou součástí dohody jsou přílohy:
- příloha é. 1 — Tabulka technických údajů

příloha č. 2 — Balení a skladování zboží
příloha č. 3 — Cena zboží
příloha č. 4 - Talaicko — technické požadavky na dodávané zboží

- příloha č. 5 — Seznam dokumentů k dodávce
příloha č. 6 — Vzor objednávky

• příloha č 7— Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti
- příloha č 8 — Katalogizační doložka

zbrojovka 8, s.
. Čecha 1283
Uherský Brod
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