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SMLOUVA O DÍLO Č. 1810400140

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika — Ministerstvo obrany
Se sídlem:
Jejímž jménem jedná:

Se sídIérn kanceláří:
IČO:
DIČ:
Bankovuí spojení:
Číslo účtú:
Vyřizuje;ve věcech smluvních:

e-mail:
Vyřizuje Ive věcech organizačně-technických:

e-mail:

e-mail:
Adresa pro doručování korespondence:

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

ID datová schránky: hjyaavk

(dále jen 1,objednatel") na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.
9

zapsán V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
Se sídletin!: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Jehož jménem jedná: ředitel státního podniku
Ič: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
Bankovníspojení: Komerční banka, a.s.

I číslo účtu:
Vyřizuje ve věcech smluvních:

tel.:
Vyřizuje iře věcech organizačně -technických:

tel.:
Adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín

Tychonova I, 160 01 Praha 6
ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
601 62 694
CZ60162694
Česká národní banka, pob. 701, Na Příkopě 28, Praha 1
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Smlouva Č. 1810400140 

ID datové schránky: 7jckvi2 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé 

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ") a podle § 2586 a násl. tohoto zákona uzavírají tuto smlouvu 
o dílo (dále jen „smlouva"). 

Článek! 
ÚČEL SMLOUVY 

Účelem této smlouvy je, modernizací Systému ochrany a monitorování SOM-3, získat prostředek, 
který bude schopen pinit úkoly spojené se současnými taktickými požadavky souvisejícími 
s ochranou zájmových objektů a prostorů s co nejmenším počtem operátorů s výhledem na dalších 
10 let a využitím pokročilých bezpečnostních technologií dosáhnout výrazného zkvalitnění 
prováděné ochrany objektů a prostorů včetně ušetření nasazených sil. 

Článek 2 
PŘEDMĚT SIVILOUVY 

1. 

 

zhotovitel se zavazuje provést modernizaci „Systému ochrany a monitorování SOM-3" (dále 
jen „SOM-3") v souladu se všemi ustanoveními této smlouvy (dále jen „dílo"). Dílo musí 
splňovat specifikaci díla, která je uvedena v Příloze č. 1 (Specifikace předmětu díla) této 
smlouvy a dále musí odpovídat technickým podmínkám, které dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy 
zpracuje zhotovitel. 

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli školení obsluh a školení školitelů obsluh 
modernizovaného SOM-3 podle příslušných ustanovení této smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo a za 
poskytnuté školení, při současném spinění všech podmínek stanovených touto smlouvou, cenu 
dle čl. 3 této smlouvy. 

Článek 3 
CENA 

1. Cena za provedení díla je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, ye mění pozdějších předpisů. 

2. a) Cena za modernizaci SOM-3: 
bez DPH: 19 574 000,00 Kč 
DPH (21 % sazba) 4 110 540,00 Kč 
Cena včetně DPH: 

b) Cena za poskytnutí školení: 

23 684 540;00 Kč 

bez DPH: 160 000,00 Kč 
DPH (21 % sazba) 33 600,00 Kč 
Cena včetně DPH: 193 600,00 Kč 

c) Cena za modernizaci SOM-3 a za poskytnutí školení: 
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Smlouva Č. 1810400140 

DPH: 19 734 000,00 Kč 
DPH (21 % sazba) 4 144 140,00 Kč 
Cha včetně DPH: 23 878 140,00 Kč 

(dvacettřimilionůosmsetsedmdesátosmtiskstočtyřicet korun českých). 

3. Celková cena bez DPH je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vyplývající z pinění jeho závazků z této smlouvy. V případě změny sazby DPH v důsledku 
zm'ényrprávních předpisů bude použita pro fakturaci sazba DPH platná v den zdanitelného 
pinění. 

i 

Článek 4 
FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitél je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura") po převzetí díla a podpisu 
dodacího listu zástupcem objednatele podle čl. 6 odst. 7 této smlouvy při současném spinění i { všech jeho povinností dle příslušných ustanovení této smlouvy, které mají být do doby 
provedení díla spiněny. Zhotovitel je dále oprávněn vystavit fakturu za poskytnuté školení po 
podepsání „Zápisu o poskytnutí školení" podle čl. 12 odst. 5 této smlouvy. Vystavené faktury 
za prcd‚e:dené dílo a za poskytnuté školení včetně jejich doručení objednateli musí být 
v souladu s tímto článkem a fakturovaná částka musí odpovídat cenám podle čl. 3 této 
smlouvyj  

[ i 
2. Faktury Musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména 

náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, Ive znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 435 ObčZ. Kromě 
těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení faktura a číslo faktury, číslo této smlouvy, 

procentníi sazbu a výši DPH a cenu včetně DPH. Faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích. 

3. Přílohou faktury za provedení díla budou následující dokumenty: 

a) dodalcí list vystavený zhotovitelem a podepsaný zástupcem objednatele podle čl. 6 odst. 7 
této smlouvy, 

b) osVědl  čení o jakosti a kompletnosti vydané zástupcem Úřadu obranné standardizace, 
katalogizace a státního ověřování jakosti (dále jen „Úřad") v případě výroby na území 
Če'ské republiky nebo Certificate of Conformity (CoC) potvrzené zahraničním úřadem it.' v p .npadě výroby v zahraničí podle Přílohy č. 2 (Požadavky na zabezpečení státního 

J-• overóvání jakosti) této smlouvy. 
Přílohou .j faktury za poskytnutí školení bude „Zápis o poskytnutí školení" podepsaný 
pověřebou osobou za objednatele podle čl. 12 odst. 5 této smlouvy. 

I 
4. Splatnostifalctur bude 30 (třicet) dnů ode dne jejího doručení objednateli. Fakturovaná částka 

se považůje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele ve 
prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

• 
5. Objednat41 je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu,. která neobsahuje 

náležitostistanovené touto smlouvou nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje 
nebo není doručena v požadovaném množství výtisků. Zhotovitel doručí objednateli novou 
fakturu do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury ze strany objednatele. 

uvedeni 
spojen( 

Čísla účtu zhotovitele, které musí být totožné s číslem účtu uvedeným v bankovním 
Ir záhlaví teto smlouvy na straně zhotovitele, předmět fakturace, cenu bez DPH, 
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Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, objednatel není v prodlení
s placením a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové bezvadné faktury.
Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána objednatelem;
není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli.

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

Česká republika — Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČ: 601 62 694, DIČ: CZ60162694
v zastoupení:
Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

a musí být doručena na následující adresu:

Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6.

7. V peněžních částkách poukazovaných mezi objednatelem a zhotovitelem na základě této
smlouvy nebudou 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. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k napinění institutu ručení příjemce zdanitelného
pinění podle 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.

Článek 5
PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré platné předpisy a technické
normy. Dílo bude odpovídat ustanovení čl. 2 odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k provedení modernizace SOM-3 (KČM
0019150090009, výrobní číslo 001, inventární číslo A492H014R8AC, VPZ 271 86 79) včetně
příslušenství a příslušné dokumentace a tento systém předat zhotoviteli na adrese Dlouhá 300,
763 21 Slavičín nejpozději do 30 dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami
Objednatel vyzve zhotovitele min. s 10 denním předstihem k převzetí SOM-3. O dobu
prodlení objednatele s předáním systému zhotoviteli k modernizaci se automaticky prodlužuje
termín pro provedení díla dle čl. 6 odst. 1 této smlouvy. Objednatel pověřil k předání SOM-3
k provedení modernizace velitele Vojenského zařízení 551210 Stěpánov, číslo telefonu

fax: nebo jím pověřenou osobu (dále jen „zástupce objednatele").
Kontaktní osobou je tel. tel.:

3. SOM-3 bude předán zhotoviteli k provedení modernizace úpiný v odpovídajícím technickém
stavu, který nebude bránit provedení modernizace podle této smlouvy. O předání SOM-3 bude
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mezi zástupcem objednatele a zhotovitele sepsán zápis o předání SOM-3 k provedení
modernizace v potřebném počtu výtisků. V tomto zápise, jehož návrh vyhotoví zástupce
objednatéle, bude uveden odkaz na tuto smlouvu a dále identifikace předávaného SOM-3
(výrobní číslo, inventární číslo, VPZ), seznam předávané dokumentace, stav a úpinost SOM-
3, účel předání, datum předání a převzetí, jméno zástupce objednatele a zhotovitele a podpisy
těchto osob. Dále v zápisu může být uvedena jakákoli informace nebo sdělení, pokud na jejím
uvedení bude zástupce objednatele nebo zhotovitele trvat.

4. Předán' .:SOM-3 k provedení modernizace proběhne pouze v pracovní dny a zástupce
objednatele je povinen přistavit SOM-3 na adrese podle čl. 5 odst. 2 této smlouvy v době od
8,00 hod. do 10.00 hod., pokud nebude dohodnuto jinak.

i l :
5. Veškeré komponenty a materiál, použitý zhotovitelem pro provedení modernizace, musí být

novy, nepouzivany a nesmí být vyroben dříve než v roce 2019.

6. Zhotovitel zpracuje a s dostatečným časovým předstihem před předáním modernizovaného
SOM-3I tiředá objednateli seznam demontovaného materiálu po provedení modernizace.
Objednatél rozhodne o jeho dalším využití a to tak, že označí pro objednatele nevyužitelný
materiál, který bude zhotovitel povinen na své náklady v souladu s platnými předpisy
zlilcvidóvat Ostatní takto neoznačený materiál je zhotovitel povinen vrátit objednateli't i •
nejpozději v době předání a převzetí díla podle čl. 6 odst. 7 této smlouvy: Zhotovitel vyhotoví
seznam' ředávaného materiálu objednateli, který bude přílohou dodacího listu.

I 17. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat provádění díla jím pověřenou osobou.
! i

8. V přípádé, že se v průběhu provádění díla objeví jakákoli vada systému určeného k provedení
díla, jejiži oprava či modernizace není předmětem požadovaného rozsahu díla dle přílohy č. 1
této srn oui vy, upozorní zhotovitel bez zbytečného odkladu objednatele ha vadu a vyzve jej
k odstranění vady systému. Provádění díla je v takovém případě přerušeno až do odstranění
vady sytému objednatelem a opětovného předání systému zhotoviteli k pokračování
v provádění díla; lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu vyvolanou
přerušentin.

Článek 6
DOBA A MÍSTO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovi á se zavazuje předat dílo objednateli v místě předání díla podle odst. 2 tohoto článku
k

nejpozději do 14 měsíců ode dne podepsání této smlouvy oběma smluvními stranami.

2. Místem pfedam a převzetí díla po provedení modernizace je Vojenské zařízení 7830 Praha,
Mladoboleslavská 300, 109 00 Praha 9. Objednatel pověřil k převzetí díla velitele Vojenského
zařízení L .51210 'Étěpánov, fax: nebo jím pověřenouI
osobu dále jen „zástupce objednatele"). Kontaktní osobou je tel.

tel.:

3. Předání a/ převzetí díla proběhne pouze v pracovní dny a zhotovitel je povinen přistavit dílo
v místě' předání k jeho předání a převzetí a to v době od 8,00 hod. do 10,00 hod., pokud
nebude dohodnuto jinak.

I I
4. Zhotovitel je povinen nejpozději s 15 denním předstihem písemně oznámit objednateli

konkrétní termín předání díla a jméno osoby včetně jejich kontaktních údajů, kterou k předání
díla pcivěřil. Zástupce objednatel je povinen nejpoíději s 10 denním předstihem před
oznámeným termínem předání, tento termín zhotoviteli písemně potvrdit. V případě
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nemožnosti objednatele, převzít dílo v oznámeném termínu, zhotovitel a zástupce objednatele 
písemně dohodnou nejbližší možný termín předání díla. 

5. Zhotovitel spiní svoji povinnost provést dílo řádně a včas předáním provedeného díla ve 
stanovené lhůtě podle odst. 1 tohoto článku v místě předání podle odst. 2 tohoto článku při 
dodržení ostatních ustanovení této smlouvy. 

6. Za účelem předání díla je zhotovitel povinen vyhotovit dodací list v potřebném počtu výtisků, 
který bude obsahovat zejména následující údaje (dále jen „dodací list"): 

a. označení smluvních stran podle této smlouvy, 
b. číslo a odvolávka na tuto smlouvu, 
c. předmět smlouvy, 
d. výrobní číslo, inventární číslo, VPZ, 
e. cena bez DPH, sazba DPH a cena včetně DPH za technické zhodnocení, 
f. místo předání a převzetí díla, 
g. datum, jméno a podpis zástupce zhotovitele a zástupce objednatele. 

Přílohou dodacího listu bude seznam materiálu, který předá zhotovitel objednateli podle čl. 5 
odst. 6 této smlouvy. 

7. Pokud zástupce objednatele modernizovaný SOM-3 převezme, potvrdí toto převzetí 
zhotoviteli podpisem na dodacím listu. Zástupce objednatele současně dopiní na dodací list 
identifikátor dodávky (IDED) a datum a čas převzetí modernizovaného SOM-3. 

8. Zástupce objednatele není povinen převzít vadně nebo neúpině modernizovaný SOM-3. 
V takovém případě zástupce objednatele vystaví zhotoviteli potvrzení o odmítnutí převzetí 
díla, které bude obsahovat zejména následující údaje: 

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

s touto smlouvou, 
c. datum a čas odmítnutí převzetí díla, 
d. jméno a podpis zástupce objednatele a jméno a podpis zástupce zhotovitele. 

9. V případě, že převzetí díla bylo objednatelem odmítnuto, je zhotovitel povinen zjištěné vady 
nebo neshody s touto smlouvou na vlastní náklady neprodleně odstranit a vyzvat objednatele 
k opětovnému převzetí. 

Článek? 
ZKOUŠENÍ DÍLA 

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že s modernizovaným SOM-3 před provedením konečné 
kontroly a předáním díla zástupci objednatele budou provedeny zkrácené vojskové zkoušky 
(dále jen „ZVZ") a zhotovitel se zavazuje umožnit provedení těchto zkoušek. 

2. Cílem těchto ZVZ bude ověření požadované fiinkcionality a parametrů předmětu technického 
zhodnocení, podle Přílohy č. 1 této smlouvy. V rámci ZVZ bude provedena funkční zkouška 
ve dne a v noci a bude probíhat nejméně 50 hodin. Součástí ZVZ bude také posouzení 
dopiněné dokumentace modernizovaného SOM-3. 

3. Zhotovitel oznámí objednateli min. se  40 (čtyřiceti) denním předstihem připravenost 
poskytnout modernizovaný SOM-3 k provedení ZVZ. ZVZ budou provedeny na základě 
nařízení k provedení ZVZ, schváleného NOS AČR, podle harmonogramu a programu ZVZ, se 
kterým bude zhotovitel před zahájením ZVZ seznámen. O předání a převzetí 
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modernizovaného SOM-3 objednateli k provedení ZVZ a následně o jeho předání po
provedení ZVZ zhotoviteli bude mezi stranami sepsán zápis. Potřebná doba k vlastnímu
provedení ZVZ nepřekročí 5 dnů v případě, že žádná ze zkoušek se nebude muset opakovat.
Místo konání ZVZ bude na adrese VZ 7830 Praha, Mladoboleslavská 300, Praha 9.

4. Před zahájením ZVZ zhotovitel zpracuje pro modernizaci SOM-3 návrh technických
podmínek podle COS 051625, 3. vydání, „Technické podmínky pro produkty určené
k zajištění obrany státu" (dále jen „TP"), který předá objednateli současně s předáním
modernizovaného SOM-3 k provedení ZVZ. Po ukončení ZVZ s vyhovujícím výsledkem TP
schválí objednatel a tyto se stanou závazným dokumentem pro provedení a předání díla.

5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění ZVZ poskytnout objednateli nezbytnou
součinnost, především zabezpečit přípravu a zaškolení všech účastníků ZVZ, seznámit
s nainstalovanými technologiemi z hlediska konstrukce, použití, údržby a bezpečnosti práce.

6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na modernizovaném SOM-3 a škody způsobené SOM-3 po
celou dobu trvání ZVZ za předpokladu, že modernizovaný SOM-3 byl zkoušen a používán
v souladu s návrhem dokumentace předané společně s modernizovaným SOM-3 k provedení
ZVZ a v souladu s nařízením k provedení ZVZ.

7. Vyhovující výsledek ZVZ je podmínkou pro převzetí modernizovaného SOM-3 objednatelem.

Článek 8
STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

1. Smluvní strany se dohodly, že na předmět této smlouvy bude uplatněno státní ověřování jakosti
ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování
jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.") s tím, že

a) objednatel požádal o státní ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb.,
b) zhotovitel s provedením státní ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb. souhlasí.

2. Státní ověřování jakosti bude provedeno nebo v případě zahraničního výrobce vyžádáno na
základě rozhodnutí Úřadu a v rozsahu a za podmínek, uvedených v Příloze č. 2 (Požadavky na
zabezpečení státního ověřování jakosti) této smlouvy. Provádění státního ověřování jakosti
nezbavuje zhotovitele piné odpovědnosti za jakost a vady zboží a za případnou škodu, vzniklou
kupujícímu. Státní ověřování jakosti u zhotovitele bude provedeno až po ukončení ZVZ
s vyhovujícím hodnocením.

3. Zhotovitel je povinen, v případě provádění státního ověřování jakosti na území České republiky
oznámit zástupci Úřadu připravenost ke konečné kontrole nejméně sedm (7) dnů předem
písemně na e-mailovou adresu kontaktní telefon

Článek 9
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla záruku za jakost podle 2113 až 2117 OběZ
po dobu 24 měsíců. Tato záruka začíná běžet dnem převzetí díla a podpisu příslušného
dodacího listu pověřenou osobou podle čl. 6 odst. 7 této smlouvy a skončí po 24 měsících.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel užívat dílo pro jeho vady, za které
odpovídá zhotovitel.
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2. Záruka na základě této smlouvy se vztahuje pouze na předmět díla podle této smlouvy a na
případy, kdy by předmět díla zapříčinil nefunkčnost modernizovaného SOM-3, resp. jeho
komponentů, které nebyly předmětem technického zhodnocení. Záruka na základě této
smlouvy se nevztahuje na ty části a komponenty SOM-3, které zůstaly technickým
zhodnocením nedotčeny.

3. Vady díla (dále také „reklamace") podle tohoto článku smlouvy bude nahlašovat pověřená
osoba objednatele písemně na adrese pro doručování korespondence zhotovitele uvedené
v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k uplatněné reklamaci do 5
pracovních dnů po obdržení písemného oznámení reklamace. Pokud tak neučiní, má se za to,
že reklamaci uznal v piném rozsahu. O uplatněných reklamacích je zhotovitel povinen,
v případě státního ověřování jakosti u tuzemského výrobce, neprodleně informovat zástupce
Úřadu. Současně pověřená osoba objednatele oznámí reklamaci Úřadu písemně na e-
mailovou adresu

4. Pokud zhotovitel vadu uznal, je povinen odstranit vadu ve lhůtě do 30 dnů od nahlášení
reklamace, pokud se smluvní strany ve výjimečných a odůvodněných případech nedohodnou
jinak. V případě komponent, jako jsou manipulátor směru, GigE barevná kamera s nočním
viděním a laserovým přísvitem, infračervená kamera, přehledová barevná W PTZ kamera
a baterie je zhotovitel povinen odstranit vadu ve lhůtě do 6 měsíců od nahlášení reklamace.

Článek 10
VADY DÍLA

1. Odpovědnost za vady díla a nároky z vad díla se řídí ustanoveními 2615 až 2619 ObčZ.

2. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo nebude zatíženo právy třetích osob.

Článek 11
PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Nebezpečí škody na SOM-3 předanému zhotoviteli k provedení modernizace přechází
z objednatele na zhotovitele okamžikem podepsání zápisu o předání SOM-3 podle čl. 5 odst.
3 této smlouvy.

2. SOM-3 předaný zhotoviteli k provedení modernizace je po celou dobu provádění díla ve
vlastnictví objednatele.

3. Nebezpečí škody na modernizovaném SOM-3 a škody způsobené modernizovaným SOM-3
v době provádění ZVZ se řídí ustanovením čl. 7 odst. 6 této smlouvy.

4. Nebezpečí škody na modernizovaném SOM-3 předaného objednateli po provedení
modernizace přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem podepsání dodacího listu
podle čl. 6 odst. 7 této smlouvy.

Článek 12
POSKYTNUTÍ ŠKOLENÍ

1. Zhotovitel poskytne objednateli školení obsluh modernizovaného SOM-3 pro max. 4
příslušníky Vojenské policie v rozsahu stanoveném zhotovitelem, nejméně však v rozsahu 32
vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut).
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2. Zhotovitel dále poskytne objednateli školení školitelů obsluh modernizovaného SOM-3 pro 
max. 3 příslušníky Vojenské policie v rozsahu stanoveném zhotovitelem, nejméně však 
v rozsahu 24 vyučovacích hodin. 

3. Zhotovitel je povinen poskytnout školení podle čl. 2 odst. 2 této smlouvy a odst. 1 a 2 tohoto 
článku nejdříve po ukončení ZVZ a nejpozději do 30 dnů po provedení a předání díla 
objednateli. Konkrétní termín poskytnutí školení určí objednatel a to tak, že písemně vyzve 
zhotovitele k poskytnutí školení s min. 15 denním předstihem před jeho zahájením a to tak, 
aby bylo spiněno ustanovení předcházející věty. Současně v této výzvě objednatel oznámí 
zhotoviteli místo poskytnutí školení a jméno pověřené osoby včetně kontaktních údajů, která 
za objednatele organizačně zabezpečí zdárný průběh školení a po poskytnutí školení podepíše 
za objednatele „Zápis o poskytnutí školení". V případě, že nebude zhotovitelem v termínu 
stanoveném objednatelem poskytnuto školení, bude mezi zhotovitelem a objednatelem 
dohodnut nejbližší možný náhradní termín. 

4. Po absolvování školení vyškolené obsluhy obdrží od zhotovitele certifikáty opravňující 
k obsluze modernizovaného SOM-3 a vyškolení školitelé obsluh obdrží od zhotovitele 
certifikáty, opravňující k provádění školení obsluh modernizovaného SOM-3. 

5. O poskytnutí školení podle tohoto článku zhotovitel vyhotoví „Zápis o poskytnutí školení", 
který bude obsahovat zejména jmenovitý seznam školených osob, dobu školení, místo školení 
a informaci o tom, že účastníkům školení byly vydány příslušné certifikáty. Zápis podepíše 
zástupce zhotovitele a zástupce objednatele, který bude objednatelem pověřen k zabezpečení 
školení. „Zápis o poskytnutí školení" bude přílohou faktury, kterou bude zhotovitel fakturovat 
objednateli poskytnutí školení. 

Článek 13 
SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

1. Smluvn strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s provedením díla řádně a včas 
je zhotovitel povinen uhradil objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny bez DPH 
modernizace SOM-3 podle čl. 3 odst. 2 písm. a) této smlouvy, za každý započatý den 
prodlen'. 

2. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli školení v termínu, stanoveném objednatelem podle 
Čl. 13.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 40 000,00 Kč. 

3. Smluvn strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou faktury, uhradí 
objedna el zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

4. Smluvn strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných 
vad díla dle čl. 9 odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,15 % z ceny bez DPH modernizace SOM-3 podle čl. 3 odst. 2 písm. a) této smlouvy, za 
každý započatý den prodlení. 

5. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování 
povinné straně. 

6. Smluvní pokutu a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla 'druhé straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní 
pokuty a úroku z prodlení v piné výši. 
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Článek 14 
ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Smluvní vztah zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně 
vynaložených a řádně doložených nákladů a vzájemným vypořádáním již poskytnutých 
pinění včetně úroků a peněžitých závazků; 

b) pokud příslušný soud pravomocně rozhodnul o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení. 

2) Smluvní vztah dále zaniká jednostranným odstoupením objednatele v případě prodlení 
zhotovitele s: 

a) provedením díla podle čl. 6 odst. 1 této smlouvy, 
b) odstraněním vady podle čl. 9 odst. 4 této smlouvy 

a to v případech, kdy prodlení zhotovitele podle písm. a) a b) tohoto odst. trvá déle jak 30 
dnů 
a dále v případě 

c) neposkytnutí školení podle čl. 12 této smlouvy. 

Článek 15 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je v elektronické podobě a je opatřena uznávaným elektronickým podpisem 
obou smluvních stran. 

2. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, 
vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Tyto dodatky smlouvy 
budou podepisovat pouze osoby, oprávněné jednat jménem objednatele a zhotovitele. 

3. Změna identifikačních údajů smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, změna 
zástupce objednatele podle čl. 6 odst. 2 této smlouvy, změna uvedeného vojenského útvaru, 
resp. vojenského zařízení podle čl. 6 odst. 2 této smlouvy, změna identifikačních údajů 
a adresy uváděné v čl. 4 odst. 6 této smlouvy, změna kontaktních osob a údajů (telefonní, 
faxová čísla, e-mailové adresy) uvedených v této smlouvě, nebude považována za změnu této 
smlouvy. Každou změnu podle tohoto článku oznámí příslušná strana písemně druhé straně 
neprodleně poté, co se o ní dozvěděla. 

4. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními OběZ. Smluvní strany se 
dohodly, že místně a věcně příslušným soudem pro rozhodování sporů mezi smluvními 
stranami vzešlých z této smlouvy je obecný soud objednatele. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny dokumenty a použité zkratky, které jsou v jednotlivých 
ustanoveních této smlouvy uvedeny, jsou mu známy a že má k dispozici veškeré údaje 
a informace, potřebné pro spinění závazku podle této smlouvy. 

6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy podle,  zákona č. 340/2015 Sb., 
s výjimkou ustanovení obsahujících obchodní tajemství, za což obě smluvní strany považují 
Přílohu č. 1 (Specifikace předmětu díla) této smlouvy. 

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, obsahu porozuměly 
a souhlasí s ním, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
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8. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti, jejím uveřejněním
v registru smluv.

9. Nedílnou součástí této smlouvy ke dni jejího podpisu jsou:

Příloha č. 1 — Specifikace předmětu díla,
Příloha č. 2 — Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti.

V Praze dne V Praze dne

2019.10.07

za objednatele za zhotovitele
ředitel odboru ředitel státního podniku

11 Elektronický siodpis:-R.10.2019
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Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti 

1. Rozsah státního ověřování jakosti 

1. Smiuvní 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 č. 309/2000 Sb. 

i ! 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě výroby v zahraničí Úřad ve smyslu § 19 
odst. 2 zákoňá Č. 309/2000 Sb., požádá o státní ověřování jakosti obdobný úřad nebo orgán 
(GovemmeM Quality Assurance .Representative) státu, kde se výrobek vyrábí (dále jen „zahraniční 
úřad"). V takoýém případě zhotovitel předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním výrobcem a 
dokumentaci výrobku, kterou schválil odběratel v anglickém jazyce nebo v jazyce používaném 
v zemi výrobcé výrobku. 

3. Státri riávěřování jakosti provede: 
a) zásttipce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u zhotovitele, který výrobek 

vyrábí na území České republiky, 
b) zástupce zahraničního úřadu - u výrobce, který výrobek vyrábí v zahraničí. 

4. StáMí ověřování jakosti nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady výrobku. 

i 5. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční konečná kontrola podle § 27 až 29 zákona 
č. 309/2000 

I , 
6. lhotovitel je povinen Úřadu - zahraničnímu úřadu s)umožnit provést konečnou kontrolu podle 

COS 051673, l vydání, Požadavky NATO na ověřování kvality při výstupní kontrole a zkoušení - 
AQAP 2131, Ěd. C, Ver. 1, NATO Quality Assurance Requirements For Final hzspection and testy; 

7. ZhotoVitel se zavazuje smluvně sjednat se subdodavateli podmínky pro státní ověřování 
jakosti, jaké jscifi uvedeny v této smlouvě. 

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti 

8. Zhotovitel předloží zástupci Úřadu - zahraničního úřaduj seznam subdodavatelů a jimi 
realizovaných stibdodávek a ten určí, u kterých subdodavatelů se uplatní státní ověřování jakosti. 
Pro zabezpe'ééní státního ověřování jakosti u stanovených subdodavatelů zhotovitele předá zástupci 
Úřadu - zahraniĚního úřadu.)  příslušné subdodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich uzavření. 

9. Zimtóvitel před zahájením pinění smlouvy vypracuje plán kvality na výrobek podle AQAP 
2105, Ed. C,Vér. 1, NATO Requirements For Deliverable Quality Plans9. Plán kvality předloží 
zhotovitel zástupci Úřadu - zahraničníhó úřadu.)  k posouzení a dopinění. Případné připomínky 
zástupce, které sé vztahují k jeho činnosti, zhotovitel zapracuje do tohoto plánu. 

10. Zhotiovitel na žádost Úřadu - zahraničního úřadu.): 

Příloha Č. 2 
Smlouvy o dílo č. 1810400140 
Počet stran: 2 
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a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti zástupce
Úřadu - zahraničního úřadu.), které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro vnitřní,
městskou a meziměstskou síť apod.;

b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu - zahraničního úřadů) v místě
výkonu jeho činnosti;

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

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

13. Pracoviště řízení jakosti zhotovitele předává výrobek ke konečné kontrole zástupci Úřadu
- zahraničního úřadu.) až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vypiněnými průvodními
doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.

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

Předloží-li zhotovitel žádost:
Úřad - příslušný zahraniční úřad žádost

pouze vezme na
vědomí

posoudí
a Nryjádří sek ní

posoudí
a rozhodne oni

Skupina A
odchylky X

—výjimky X
změny X

Skupina B
odchylky X
výjimky X
změny X —

Poznámky: 1. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technické
parametry výrobku nebo služby, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy,
životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu.

2. Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B.
3. Objasnění odchylky, výjiink-y a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona.

15.Zahraniční výrobce k dodávce přiloží Certificate of Conformity na výrobek, které potvrdí
zahraniční úřad.

16. Výrobce umožní Úřadu - zahraničnímu úřadu.) účast na řešení reklamace, bude-li vůči
němu uplatněna.
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