
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ SLUŽBY SERVISNÍ PODPORY A ÚDRŽBY
č. 1910400165, resp. 1919/1/0014

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupena: Ing. Petrem ZÁBORCEM, ředitelem odboru komunikačních a informačních

systémů sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
601 62 694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
404881/0710

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

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

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Šárka Diblíkové, tel.:

kontaktní osoby ve věcech technických:

zástupci uživatele obj

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

(dále jen „objednatel44) na straně jedné

Vojenský technický ústav, s.p.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupen: Mgr. Jiřím PROTIVOU, ředitelem
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 86-4183790217/0100
oprávněn jednat ve věcech smluvních: , tel.:

oprávněn jednat ve věcech technických: tel:

adresa pro doručování
Vojenský technický ústav, s.p.,
odštěpný závod VTÚPV,
Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov
datová schránka 7jckvi2

(dále jen „poskytovatel44) na straně druhé
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uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále jen ,,OZ44) tuto 
smlouvu o provádění služby servisní podpory a údržby (dále jen „smlouva").

Č1.I
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je vytvořit podmínky k zabezpečení provozuschopnosti složek geografické 
a hydrometeorologické služby AČR.

ČI. II
Předmět smlouvy

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje provádět pro objednatele servisní podporu a údržbu 
(dále jen ,,služba“) mobilní techniky geografické a hydrometeorologické služby AČR (dále jen 
„GeoSl AČR a HMS1 AČR'4) dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy včetně dodání 
kompletní technické dokumentace k určeným technickým zařízením a bezpečnosti jejich provozu 
v listinné nebo elektronické podobě (osvědčení, revize, pasporty) po dobu uvedenou v čl. V této 
smlouvy,

2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za řádně poskytovanou službu platit ceny dle čl. IÍI odst. 
1 a 2 této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly na postupném plnění služby (dále jen „dílčí plnění14), podle 
jednotlivých „Objednávek - výzev k podání nabídky41 dle přílohy č. 2 této smlouvy (dále jen 
„Objednávka44), které bude poskytovateli předávat velitel Vojenského útvaru 3068 Opava, nebo 
jím písemně pověřená osoba (dále jen „zástupce objednatele44).

Čl. III
Cena za službu

1. Maximální cena za dílčí plnění se skládá z hodinové sazby zaměstnanců poskytovatele, 
materiálových nákladů a ostatních nákladů. Hodinové sazby zaměstnanců poskytovatele, 
materiálové náklady a ostatní náklady musí být cenami v místě a čase obvyklými.

2. Hodinové sazby zaměstnanců poskytovatele:
> servisní specialista 795,00 Kč bez DPH, 961,95 Kč včetně DPH.
> odborný inženýr 1 104,00 Kč bez DPH, 1 335,84 Kč včetně DPH.
> IT inženýr 1 306,00 Kč bez DPH, 1 580,26 Kč včetně DPH.

Tyto hodinové sazby bez DPH jsou po dobu trvání smlouvy stanoveny jako ceny nejvýše 
přípustné a nepřekročitelné.

Čl.IV
Místo plnění

Místa plnění jsou místa dislokace uvedena v příloze č.í této smlouvy, místa cvičení nebo 
vyvedení na území České republiky, v zahraničních misích, nebo v sídle poskytovatele (Praha 
a Vyškov).

Čl. V
Doba plnění

Poskytovatel se zavazuje provádět službu dle čl. II odst. 1 této smlouvy v rozsahu dle přílohy č. 1 
této smlouvy v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023.

Čl. VI
Podmínky plnění služby

1. Vyměňované součásti musí být nové, nepoužité, vyrobené nejpozději 24 měsíců k datu předání, 
díly z pryže vyrobené nejpozději 12 měsíců k datu předání.
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2. Zástupce objednatele zašle poskytovateli Objednávku. V Objednávce bude vždy specifikováno
místo provedení servisní služby a údržby. V případě, že servisní službu a údržbu kvůli rozsahu
nebo náročností nebude možné provést v místě dislokace techniky, bude možné toto provést
v servisních místech určených poskytovatelem.

3. Poskytovatel na základě Objednávky zpracuje nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího
doručení, pokud se s objednatelem vzhledem ke složitosti technického řešení nedohodne jinak,
závaznou „Nabídku na realizaci objednávky" (dále jen „Nabídka") dle přílohy č. 3 této smlouvy
s cenovým rozkladem a termínem dokončení servisu a předloží ji k posouzení a podepsání
zástupci objednatele. Zástupce objednatele potvrdí svůj souhlas či nesouhlas s Nabídkou a kopii
zašle do 5 pracovních dnů zpět poskytovateli.

4. Poskytovatel po ukončení servisu vypracuje „Zápis o ukončení servisu" (dále jen „Zápis") dle
přílohy č. 4 této smlouvy, který za objednatele potvrdí podpisem zástupce objednatele. V případě
poskytnutí služby realizované výměnou prvků nebo částí mobilní techniky GeoSl a HMS1 AČR
předá poskytovatel zástupci objednatele úplnou technickou dokumentaci, včetně pokynů pro
jejich ekologickou likvidaci, v listinné nebo elektronické podobě a uvede tuto skutečnost do
Zápisu. Současně poskytovatel provede zápis do Záznamníku soupravy nebo jiné provozní
dokumentace.

5. O předání a převzetí materiálu/techniky do/z opravy vypracuje zástupce objednatele formulář
uvedený v příloze č. 4, který příslušným způsobem upraví. Konkrétní osoby pověřené
předáváním a přebíráním techniky uvede zástupce objednatele v každé objednávce, případně je
upřesní ve schválené nabídce.

6. Díly, které byly poskytovatelem při servisní podpoře a údržbě demontovány a nahrazeny novými
díly, je poskytovatel povinen nabídnout při přebírání zástupci objednatele. Zástupce objednatele
je oprávněn nepoužívané a nefunkční díly ponechat poskytovateli k ekologické likvidaci.

7. Výše uvedené doku lem a objednatelem budou zasílány elektronicky na
adresu poskytovatel a adresu objednatele

8. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti
s plněním služby.

ČI. VII
Fakturační a platební podmínky

1. Úhrada ceny dle čl. III odst. 2 této smlouvy bude prováděna podle postupného dílčího plnění na
základě daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura").

2. Poskytovatel je povinen vždy vyhotovit fakturu ve 3 výtiscích (originál a 2 kopie).

3. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“), a § 435 OZ. Kromě
toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:

• označení dokladu jako faktura - daňový doklad,
• číslo smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví této smlouvy,
• den odeslání,
• počet příloh a razítko poskytovatele s podpisem osoby oprávněné podepisovat za

poskytovatele faktury,
• číslo bankovního účtu poskytovatele,
• v příloze faktury poskytovatel přiloží originál oboustranně podepsané a očíslované

Nabídky a Zápisu za provedené a fakturované postupné dílčí plnění dle čl. VII odst.
1 této smlouvy.

Na faktuře bude uvedena tato adresa objednatele:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
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IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694
v zastoupení
Sekce vyzbrojování a akvizic MO,
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6.

4. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Poslední faktura
vdaném roce musí být doručena nejpozději do 10. prosince aktuálního roku. Faktura je
považována za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Případný opravný daňový doklad je poskytovatel povinen vystavit a doručit do 14 kalendářních
dnů od vyžádání objednatelem. Splatnost opravného daňového dokladu je 30 kalendářních dnů
ode dne jeho doručení.

6. Objednatel je oprávněn fakturu bez jejího uhrazení ve lhůtě její splatností vrátit, neobsahuje-li
požadované náležitosti, není doložena požadovanými doklady nebo obsahuje-li nesprávné cenové
údaje a náležitosti nebo obsahuje neúplné či nesprávné cenové údaje a náležitosti nebo má jiné
vady. V případě oprávněného vrácení poskytovatel vystaví novou fakturu. Vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová 30-denní lhůta splatnosti ode dne doručení
nové (opravené) faktury objednateli. Poskytovatel je povinen novou fakturu doručit objednateli
do 5 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury poskytovateli. Pro zachování lhůty pro
vrácení faktury postačí její odeslání poskytovateli v době její splatnosti.

7. Pokud budou u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

ČI. VIII

Vlastnictví a odpovědnost za škodu při poskytování služby
1. Vlastníkem materiálu/techniky (dále je ,,technika“) předané poskytovateli k poskytnutí služby je

objednatel.

2. Nebezpečí vzniku škody na technice předané k poskytnutí služby přechází z objednatele na
poskytovatele okamžikem podpisu Zápisu zástupci obou smluvních stran po předání techniky.
Nebezpečí škody na technice po poskytnutí služby přechází z poskytovatele na objednatele po
podpisu Zápisu zástupci obou smluvních stran po předání techniky

3. Za nebezpečí vzniku škody na předané technice při poskytování služby až do doby jeho zpětného
předání zástupci objednatele odpovídá poskytovatel.

ČI. IX
Záruka a reklamační podmínky

1. Ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. OZ poskytovatel přejímá závazek záruky za jakost
poskytnutého dílčího plnění od data převzetí dílčího plnění zástupcem objednatele po dobu
6 měsíců na provedené dílčí plnění a 24 měsíců na nové náhradní díly.

2. Reklamaci provedeného dílčího plněn stupce objednatele, a to odesláním
reklamačního protokolu na adresu a následným předáním techniky
s uvedením, že se jedná o reklamaci dílčího plnění.

3. Poskytovatel zašle e-mailem do 5 pracovních dnů od doručení reklamačního protokolu své
vyjádření, kterým uzná nebo odmítne oprávněnost reklamace. Poskytovatel je povinen odstranit
vady, které jsou předmětem reklamace nejpozději do 30 pracovních dnů od uznání reklamace,
pokud se předmět reklamace nachází na území ČR, nebo nejpozději do 60 pracovních dnů od
uznání reklamace, pokud se předmět reklamace nachází mimo území ČR, pokud se
ve výjimečných a odůvodněných případech nedohodnou smluvní strany jinak. Ukončení
reklamace bude potvrzeno zástupcem objednatele v reklamačním protokolu.
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Č1.X
Vady poskytnutého dílčího plnění

Odpovědnost za vady a nároky z vad na poskytnutém dílčím plnění se řídí ustanoveními 
§ 2615 a násl. OZ.

ČI. XI
Smluvní pokuty'

1. V případě prodlení poskytovatele s plněním dílčího plnění v termínu uvedeném v nabídce dle čl. 
VI odst. 3 této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15% z celkové ceny příslušného dílčího plnění bez DPH, a to 
až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení 
čl. XII této smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká první den prodlení.

2. Neodstraní-li poskytovatel nahlášenou vadu dílčího plnění ve lhůtě dle čl, IX odst. 3 této 
smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní 
pokutu ve výši 0,15% z celkové ceny příslušného reklamovaného dílčího plnění bez DPH, a to až 
do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení 
čl. XII této smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká první den prodlení.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel poskytovateli úrok z prodlení 
v zákonné výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. za každý i započatý den prodlení.

4. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 
kalendářních dnů ode dne doručení faktur, jimiž jsou účtovány.

5. Smluvní pokutu hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní 
straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty.

ČI. XII
Zánik závazku ze smluvního vztahu

1. Závazek ze smlouvy zaniká:
a) písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vypořádáním účelně 

a prokazatelně vynaložených nákladů;
b) uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních 

stran;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že poskytovatel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

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

f) písemnou výpovědí objednatele i bez udání důvodu s 3 měsíční výpovědní lhůtou, přičemž 
výpovědní lhůta začne běžet dnem následujícím po dni doručení této výpovědi poskytovateli. 
Poskytovatel má v takovém případě právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených 
nákladů. Poskytovatel je povinen objednateli takto vynaložené náklady vyčíslit, odůvodnit 
a prokázat.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
a) opakované prodlení poskytovatele s plněním kteréhokoliv jeho závazku podle této smlouvy, 

je-li prodlení poskytovatele delší než patnáct (15) pracovních dní, od doručení písemného 
upozornění objednatele. Za opakované prodlení se považuje prodlení nejméně ve dvou 
případech.
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ČI. XIII
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 6 (šesti) listech a 5 (pěti) přílohách o 7 listech,
přičemž poskytovatel i objednatel obdrží po jednom výtisku. Oba výtisky mají stejnou platnost.

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

3. Doplňování nebo změnu této smlouvy je možno provádět jen se souhlasem obou smluvních stran,
a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků, přičemž
nesmí dojít ke změnám v rozporu se zákonem. Takto uzavřené dodatky tvoří nedílnou součást
smlouvy. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních údajů některé ze smluvních
stran. Tato změna bude druhé smluvní straně písemně oznámena datovou zprávou
prostřednictvím systému ISDS. Pro případ uzavření dodatku se smluvní strany výslovně dohodly,
že § 1729 odst. 1 OZ se nepoužije.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

5. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy po jejím podpisu, s výjimkou informací, které
poskytovatel označí jako obchodní tajemství.

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

7. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se přiměřeně řídí
příslušnými ustanoveními OZ.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je
Příloha č. 1 - Specifikace - 3 listy
Příloha č. 2 - Objednávka - výzva k podání nabídky - 1 list
Příloha č. 3 - Nabídka realizace objednávky -1 list
Příloha č. 4 - Zápis o ukončení servisu - 1 list.

Za obj ednatele:

Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel

podepsáno elektronicky

Za poskytovatele:

Mgr. Jiří PROTIVA
ředitel státního podniku
podepsáno elektronicky
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Příloha č. i ke smlouvě č. 1910400165
Počet listů: 3

Specifikace

A) Mobilní technika GeoSl AČR

Typ techniky KČM Inventární číslo Místo plnění

PRACOVIŠTĚ
MOBIL. GEMOZ-C

0090762120083 A492H034DSWE

MODUL SGEOB
T815

0090229110286 A492H01YOCNO

Pracoviště mobil. GEMOZ-C zavedeno do AČR čj. 28-15/2013-5368. Modul SGEOB zaveden
do AČR čj. 491-26/2010-1902.

Jedná se o komplexní zajištění servisní podpory sloužící k zabezpečení provozu nasaditelných
prostředků GeoSl AČR podle dokumentace výrobce, platných technických podmínek
a souvisejících obecně platných právních předpisů a to následujícími dílčími službami:

a) zjišťování technického stavu a závad účelové nástavby mobilní techniky GeoSl AČR, včetně
zpracování kontrolní zprávy (dále jen „kontrolní prohlídka1');

b) provádění oprav účelové nástavby mobilní techniky GeoSl AČR a jejího vybavení uvedeného
v příloze;

c) zajištění implementace legislativních změn, instalování servisních a bezpečnostních balíčků
(dále jen „update11) do aplikovaného programového vybavení (dále jen APV);

d) rekonfigurace a reinstalace APV;
e) nezbytná modifikace APV související se změnou systémového prostředí techniky GeoSl

AČR;

f) údržba - profylaxe účelové nástavby mobilní techniky GeoSl AČR a jejího vybavení
v rozsahu uvedeném v kapitole 11 (SGEOB) a 9 (GeMoZ-C) návodů pro obsluhu,
které poskytne uživatel;

g) revize technického vybavení účelové nástavby mobilní techniky GeoSl včetně vnitřní
elektroinstalace;

h) další servisní činnosti vyplývajících z provedených činností, potřebné pro zabezpečení
provozuschopnosti účelových nástaveb mobilní techniky GeoSl AČR.
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POŽADOVANÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

B) Mobilní technika HMS1 AČR

Typ techniky KČM Inventární číslo Místo plnění

STANICE MOBIL
BLESK SCAM
(S+M)

0030550008254 A492H01U6LBZ

STANICE OBLAK 1
121 000 (I)

0030550008331 A492H01MP4LT

STANICE OBLAK 1
121 000 (II)

0030550008331 A492H01MP4MO

Stanice mobil Blesk SCAM zavedena do AČR 5j.l031-47/2008/DP-5888. Stanice Oblak je vyrobena
v rámci projektu výzkumu a vývoje. Technické podmínky jsou uloženy u výrobce pod Ev.č.0690/I.

Jedná se o komplexní zajištění servisní podpory sloužící k zabezpečení provozu mobilní techniky
HMS1 AČR podle dokumentace výrobce, platných technických podmínek a souvisejících obecně
platných právních předpisů a to následujícími dílčími službami:
i) zjišťování technického stavu a závad účelové nástavby mobilní techniky HMS1 AČR, včetně

zpracování kontrolní zprávy (dále jen „kontrolní prohlídka41);
j) provádění oprav účelové nástavby mobilní techniky HMS1 AČR a jejího vybavení uvedeného

v příloze;
k) zajištění implementace legislativních změn, instalování servisních a bezpečnostních balíčků

(dále jen ,,update“) do aplikovaného programového vybavení (dále jen APV);
l) rekonfigurace a reinstalace APV;
m) nezbytná modifikace APV související se změnou systémového prostředí techniky HMS1 AČR;
n) údržba - profylaxe účelové nástavby mobilní techniky HMS1 AČR a jejího vybavení
o) revize technického vybavení účelové nástavby mobilní techniky HMS1 AČR včetně vnitřní

elektroinstalace;
p) další servisní činnosti vyplývajících z provedených činností, potřebné pro zabezpečení

provozuschopnosti účelových nástaveb mobilní techniky HMSI AČR.

S ohledem na složitost a typové složení mobilní techniky GeoSl AČR a HMSI AČR , která obsahuje
i technologické prostředky na bázi výpočetních systémů s aplikovaným programovým vybavením,
je pro uzavření smluvního vztahu chápáno, že:

• služba bude poskytována na technickém a provozním vybavení účelových nástaveb mobilní
techniky GeoSl AČR a HMSI AČR uvedeném v seznamu předmětů v soupravě typu techniky;

• služba bude poskytována na speciálním vojenském kontejneru ISO/DIN
se sendvičovými stěnami splňující zvýšené požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
(EMC) a plynotěsnost se základní technologickou výbavou;

• služba bude poskytována na serverech, pracovních stanicích, aktivních a pasivních
komunikačních datových prvcích, záložních zdrojích napájecího napětí, montážních
instalačních prvcích, RACK 19 skříních včetně příslušenství a kabeláže;
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POŽADOVANÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

• služba bude poskytována postupným dílčím plněním podle požadavkových listů, které bude
poskytovateli služby předávat určený zástupce objednatele. Předání hotového dílčího plnění
služby zástupci uživatele objednatele bude po funkčním ověření, kontrole technického stavu
a úplnosti techniky provedeno na základě předávacího protokolu;

• technickým zhodnocením daného prostředku GeoSl AČR a HMS1 AČR není výměna vadných
původních komponentů a subsytémů jako funkčních celků za nové, i za překladu, že tyto mají
lepší technické parametry (např. vlivem technologického pokroku), pokud původní typ již není
na trhu nebo ve výrobě k dispozici a nový je nejblíže možnou náhradou;

• při vzniku závady nebo nutností nákupu nové komponenty daného prostředku GeoSl AČR a
HMS1 AČR a není ji možné opravit jinak než výměnou celého substytému, např. složeného z
technologií GeoSl AČR a HMS1 AČR, komunikačních HW a SW komponent, které jsou
integrovány do jednoho funkčního celku lze provést výměnu subsystému jako celku. Tento

ČR a HMS1 AČR

• v případě, že díl nebo součást funkčního celku, který bude nutné v rámci servisu vyměnit
a tento díl nebo součást funkčního celku bude nedostupný (již se nevyrábí atd.),
bude v případě možnosti nahrazen jiným zaměnitelným dílem nebo součástí funkčního celku,
který zabezpečí požadovanou funkčnost celku. V případě komponent, jako jsou počítače,
monitory zdroje apod. bude nahrazeno parametrově nejbližším a ekonomicky nejvýhodnějším
komponentem. Toto nebude považováno za technické zhodnocení;

V případě provádění servisních úkonů u uživatele objednatele je nezbytné, aby pracovníci
poskytovatele služby dbali pokynů uživatele zařízení.
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POŽADOVANÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1910400165

Objednávka - výzva k podání nabídky 
č. 1/xxxxxxxxx

(v případě dodávek náhradních dílů bude objednávka příslušným způsobem upravena)

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Poskytovatel:
Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Jehož jménem jedná: Jehož jménem jedná:
Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba: Telefon:
Telefon: E-mail:
E-mail: Datová schránka:
Datová schránka:
Zástupce objednatele: Zástupce poskytovatele:
Telefon: Telefon:
E-mail: E-mail:

Uživatel techniky: (krycí název útvaru)
Typ/niodifikace Dislokace techniky:
techniky:

velitel útvaru

Evidenční číslo:
hodnost, titul, jméno, příjmení razítko a podpis

Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)
hodnost, titul, jméno, příjmem - telefon:

Rok výroby:

Předmět servisu (popis závady):

Požadovaný termín/doba/ ukončení servisu:

Katalogizace (pouze u dodávek náhradních dílů):

Další požadavky (sdělení) objednatele:

Objednatel:

V Opavě dne:

hodnost, tiiuí, jméno, příjmení, razítko a podpis
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POŽADOVANÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1910400165

Nabídka na realizaci objednávky č. 1/xxxxxxxxxxxxx
(v případě dodávek náhradních dílů bude nabídka příslušným způsobem upravena)

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1,160 01 Praha 6

J ehož jménem j edná:

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

Zástupce objednatele:
Telefon:
E-mail:

Typ/modifikace
techniky:

Evidenční číslo:

Rok výroby:

Popis poskytování servisu: 

Místo:

Poskytovatel:

Jehož jménem j edná:

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

Zástupce poskytovatele: 
Telefon:
E-mail:

Uživatel techniky: (krycí název útvaru)
Dislokace techniky:

velitel útvaru
hodnost, titul, jméno, příjmení

Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) 
hodnost, titul, jméno, příjmení — telefon:

Termín (doba) ukončení poskytování servisu: 

Katalogizace: (pouze u dodávek náhradních dílů):

Nabídková cena
Poskytovatel:

Druh nákladů: Stručný popis Jednotková cena

Počet
jednotek
(včetně
jejich

označení)

Cena celkem

Náklady na vlastní 
výkony:
Materiálové náklady:
Ostatní náklady:

Náklady na vlastní 
výkony:
Materiálové náklady:
Ostatní náklady:
Celkem bez DPH:

Nabídková cena celkem.................Kč bez DPH, .........................  Kč včetně DPH.

V dne: V dne:

Za poskytovatele:.......................................................... Za objednatele: .................
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POŽADOVANÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Příloha č. 4 ke smlouvě č. 1910400165

Zápis o ukončení servisu č. 1/xxxxxxxxxxx
(v případě dodávek náhradních dílů bude zápis příslušným způsobem upraven)

Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Poskytovatel:

Zástupce objednatele:
Tel:
E-mail:

Zástupce poskytovatele:
Tel:
E-mail:

Typ/modifikace
techniky:

Uživatel techniky: (krycí název útvaru)
Dislokace techniky:

Evidenční číslo:

velitel útvaru
hodnost, titul, jméno, příjmení

Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)
hodnost, titul, jméno,příjmení- telefon;

Rok výroby:

Popis poskytnutého servisu:

Místo poskytování servisu:

Datum předání a převzetí techniky:
k zahájení servisu:
po ukončení servisu:

Kalkulace ceny:
Poskytovatel:

Druh nákladů: Stručný popis - předmět Jednotková cena
Počet

jednotek
Cena celkem

Náklady na vlastní
výkony:
Materiálové náklady:
Ostatní náklady:

Náklady na vlastní
výkony:
Materiálové náklady:
Ostatní náklady:
Celkem bez DPH:

Cena za poskytnutí služby činí celkem.................Kč bez DPH, ......................... Kč s DPH.

Přílohy: č. I -.......(kopie faktur poddodavatelů)
č. 2 -.......(sortiment, množství a ceny použitých náhradních dílů)

atd.
Technika po provedení servisu je provozuschopná.................... , výše uvedené práce byly provedeny, demontované

díly byly vráceny a technika byla předána uživateli dne..................

Datum podpisu tohoto zápisu:

Zástupce poskytovatele: ...................................................... Zástupce objednatele: ...............................................................
titul, jméno, příjmení razítko a podpis hodnost, titul, jméno, při/metli razítko a podpis

Elektronický podpis -3.12.2019


