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LOM-2018-0110-O 

Rámcová smlouva na poskytnutí plnění 

č. smlouvy VTÚLaPVO: Jllf/f / 0013; · f.//J /1 / 00/.i 
č. smlouvy LOM: 

Název: 
Sídlo: 
Zapsán: 
Zastoupený: 
IČ: 
DIČ: 

Článek I 
SMLUVNÍ STRANY 

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO 
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9 
v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859 
lng. Petrem Novotným, ředitelem odštěpného závodu 
242 72 523 
CZ24272523 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Pfikopě 33, 114 07 Praha 1 
Číslo účtu: 107-4407400207/0l 00 
Adresa pro doručování korespondence: Mladoboleslavská 944, P.O. BOX 18, 197 00 Praha 9 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních: 

(dále jen „VTU") 

a 

Název: LOM PRAHA s.p. 
Sídlo: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malešice 
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle ALX, vložka 283 
Zastoupený: Ing. Romanem Planičkou, ředitelem státního podniku 
IČ: 00000515 
DIČ: CZ00000515 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62 
Číslo účtu: 5407352/0800 
Adresa pro doručování korespondence: Praha 10, Malešice, Tiskařská 8, 100 38 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: 

(dále jen „LOM") 

(společně „smluvní strany") 
uzavírají souladu s ustanovením§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákomk, ve zněm 
pozdějších předpisů ( dále jen „OZ") a dle§ 30 písm. j) a k) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto rámcovou smlouvu na poskytnutí služeb 
( dále jen „smlouva"). 
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Článek II 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

I. Předmětem smlouvy je vzájemné poskytování níže uvedených speciálních plnění 
( dále také „plnění") na základě jednotlivých (samostatných) objednávek po celou dobu 
platnosti smlouvy. 

2. Poskytnutím plnění ze strany LOM pro vru se rozumí: 

a) Technická pomoc v oblasti manipulace s částmi letounu a s kontejnery pomocí 
autojeřábu a traktoru; 

b) Technická pomoc při odstraňování nátěrů peckováním, pískováním a vodním paprskem; 

c) Technická pomoc při lakování letadel, kontejneru a vozidel; 

d) Drobné kooperace typu čalounění, klempířské a zámečnické práce. 

3. Poskytnutím plněru ze strany VTlJ pro LOM se rozumí: 

a) Teclmická pomoc při kusové výrobě komponent letadel třískovým obráběním klasickou 
technikou; 

b) Technická pomoc při malosériové výrobě komponent letadel CNC obráběním; 

c) Technická pomoc při výrobě přípravků pro manipulaci s leteckou technikou na zemi ... ; 

Článek III 
CENA 

Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění v rozsahu stanoveném touto smlouvou je 
tvořena z ceny: 

1. 

a) za jednu hodinu práce povinné smluvní strany v maximálm výši Kč bez 

DPH pokud se smluvní strany nedohodnou v samotné objednávce jinak, vzhledem 
k množství a lhůtám provedení plnění; 

b) za cestovní náhrady, doložitelných dle platných právních předpisů; 
c) za materiál. 

2. Cena za objednané plnění může být změněna vzhledem k množství a lhůtám na 
poskytnutí plnění a musí být odsouhlasena smluvními stranami pfod zahájením plnění za 
změněnou cenu. 

3. Celková cena za plnění předmětu smlouvy pro každou stranu jednotlivě se skládá z ceny 
plnění objednaných jednotlivou smluvní stranou po dobu platnosti smlouvy a 
nepřesáhne částku 5.900.000,- Kč. 

4. Počet skutečně odpracovaných hodin dle této smlouvy bude uveden ve vzájemně 
odsouhlaseném předávacím protokolu, podepsaném zástupci obou smluvních stran pří 
předání plnění dle konkrétní objednávky, nebo na konci každého roku trvání této smlouvy 
u objednávek vyžadujících průběžné plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Provedení prací, činností a dodávek, které nejsou specifikovány v předmětu této 
smlouvy lze pouze po předchozím odsouhlasení oběma smluvními stranami na základě 
písemného dodatku k této smlouvě. 

6. K ceně za provedení plnění bude připočtena DPH v platné výši ke dni zdanitelného 
plnění. 
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Článek IV 
MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění je sídlo smluvních stran, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

Článek V 
LHŮTYPROPLNĚNÍPŘEDMĚTUSMLOUVY 

1. Plnění uvedená v předmětu smlouvy si budou smluvní strany poskytovat po celou dobu 
platnosti smlouvy, tj. 5 let od podpisu smlouvy. 

2. Oprávněná smluvní strana nejpozději 5 pracovních dnů před požadovaným termínem 
započetí plnění zašle povinné smluvní straně závaznou objednávku. V objednávce 
musí být uveden požadovaný druh plnění, termín provedení, množství a místo plnění. 

4. Lhůty, termíny a ceny pro plnění jednotlivých služeb budou upřesněny smluvními 
stranami v potvrzení objednávky a následně odsouhlaseny. 

5. Vícepráce spojené s plněním jednotlivých objednávek budou odsouhlaseny a potvrzeny 
neprodleně po oznámení dotčené smluvní strany o potřebě těchto víceprací nejpozději 
před ukončením objednaného plnění. 

6. Objednávka, kterou dotčená smluvní strana podepíše před ukončením planosti smlouvy a 
termín jejího provedení bude po ukončení platnosti smlouvy, je platná do termínu 
uvedeného na objednávce, nebo do splnění objednávky. 

Článek VI 
DODACÍ PODMÍNKY 

1. Povinná smluvní strana se zavazuje realizovat pro druhou smluvní stranu požadované 
plnění dle odsouhlasené objednávky. 

2. Osobou oprávněnou k jednání ve věci objednávky a jejímu uzavření je za VTU 
  . Osobou oprávněnou k jednání ve věci objednávky 

a jejímu uzavřeníje za LOM je   

3. Smluvní strany jsou povinny provádět plnění dle platné konstrukční a technické 
dokumentace pro dané plnění a platných právních předpisů. 

4. Oprávněná smluvní strana je povinna neprodleně poskytnout veškerou nutnou 
součinnost a další věci nutné k řádnému provedení plnění povinné smluvní straně při 
plnění dle této smlouvy. 

Článek VII 
OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Povinná smluvní strana má právo vystavit daňový doklad (faktmu) po řádném a 
úplném splnění jednotlivého plnění, na základě uzavřené objednávky, po jejím 
převzetí zástupcem oprávněné smluvní strany, včetně příslušenství, dokumentace a 
podpisu předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran. 

2. Faktura bude řádně vystavena v souladu se zákonem č. 235/20014 Sb. o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 435 OZ ve dvou vyhotoveních a bude v ní 
uvedeno číslo smlouvy a objednávky, název a označení plnění. Cena bude uvedena bez 
DPH, včetně DPH a výše DPH v Kč a sazba DPH v %. K faktuře bude přiloženo 
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potvrzení o poskytnutí plnění, potvrzené zástupcem oprávněné smluvní strany a dále 
kopie dokladů za úhradu nocležného nebo jízdného, či kopie příslušné části z knihy jízd 
povinné smluvní strany pokud k tomuto nákladu došlo. 

3. Oprávněná smluvní strana se zavazuje uhradit cenu za splnění plnění na účet 
povinné smluvní strany do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury. Faktura se považuje 
za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu oprávněné strany. 

4. Oprávněná smluvní strana je oprávněna fakturu vrátit před uplynutím její 
splatnosti, neobsahuje•li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má 
jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury oprávněná smluvní strana uvede důvod 
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení povinná smluvní strana vystaví 
fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury. Povinná smluvní strana je 
povinna novou fakturu doručit oprávněné smluvní straně do I O dnů ode dne 
doručení oprávněně vrácené faktury. 

5. Cena za poskytnutí plnění zahrnuje veškeré náklady a výdaje povinné smluvní 
strany a její případných poddodavatelů, spojené s plněním služby a plněním 
záručních podmínek k provedenému plnění (zejména, nikoli však výlučně, dopravy, 
balného, spojených s doklady o vývozu zboží, pakliže vzniknou, nákladů na 
vydání nutných dokladů k provedené službě, veškerou odměnu za poskytnutí 
majetkových práv k užití duševního nebo průmyslového vlastnictví, pokud 
provedení služby taková práva obsahuje atd.). 

6. Smluvní strany nepřipouští zálohové platby. 

Článek VIII 
ZÁRUKA A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY 

1. Povinná smluvní strana poskytuje záruku za jakost provedených služeb v délce 24 měsíců. 

2. Vady z provedených plnění a nároky z nich vzniklé jsou řešeny podle platných 
ustanovení Občanského zákoníku. 

3. Oprávněná smluvní strana o vzniku vady informuje neprodleně (e-mailem), za 
předpokladu, že závada vznikla po dobu trvání záruční doby. V případě oprávněné 
reklamace, se povinná smluvní strana zavazuje provést odstranění vady na své náklady 
max. do 10 dnů od data uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Reklamace se považuje za uplatněnou doručením na emailovou adresu uvedenou 
v záhlaví. 

5. V případě, že povinná smluvní strana nevyřídí řádně a včas oprávněně uplatněnou 
reklamaci nebo s přihlédnutím k okolnostem reklamace bude zřejmé, že nebude schopna 
vadu odstranit, je oprávněná smluvní strana oprávněna zajistit opravu třetí osobou na 
náklady povinné smluvní strany. 

Článek IX 
SANKCE ZA NEDODRŽENÍ STANOVENÝ PODMÍNEK 

1. V případě, že povinná smluvní strana nedodrží termín pro splnění plnění dle článku II 
této smlouvy, zaplatí oprávněné smluvní straně smluvní pokutu ve výši  z ceny za 
nesplněné plnění za každý den prodlení. 

2. V případě, že povinná smluvní strana nedodrží termín pro odstranění vady dle článku 
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VIII odst. 3 této smlouvy, zaplatí oprávněné smluvní straně smluvní pokutu ve výši  
z ceny vadného plnění za každý den prodlení. 

3. Oprávněná smluvní strana v případě prodlení s úhradou faktury, dle článku VII odst. 3 
tyto smlouvy, zaplatí povinné smluvní straně  z neuhrazené částky za každý 
započatý den prodlení. 

4. Smluvní pokutu dle výše uvedených bodů tohoto článku hradí povinná strana bez 
ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně v této souvislosti prokazatelná 
škoda, která je vymahatelná samostatně, vedle smluvní pokuty. 

5. Smluvní pokuta bude zaplacena do 30 dnů po obdržení faktury na její vyúčtování. 

Článek X 
OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST 

I. Vyšší mocí podle této smlouvy je událost, okolnost a vliv neovladatelných přírodních 
sil, která působí nezávisle na vůli smluvních stran a která nebyla předvídatelná 
poskytovatelem v době uzavření této smlouvy, pokud nastane kdykoliv v průběhu 
plnění a přitom způsobí překážky v jejím plnění, které nemohou svou vůlí a činností 
smluvní strany odvrátit nebo překonat, a která bude mít přímo za následek nesplnění 
některé smluvní povinnosti. Smluvní strany považují za vyšší moc zejména požár, 
povodeň, hurikán, nepříznivé meteorologické podmínky a podobné živelné události, 
války, invaze, povstání, revoluce, násilné uchvácení, mobilizace, ionizující záření, 
radioaktivní znečištění, stávky a výluky, embargo, teroristický čin, mající vliv 
na předmět plnění. Dále se za okolnosti vylučující odpovědnost považuje i prokazatelná 
nečinnost státních orgánů nebo nevydání potřebných povolení k provádění plnění, 
ačkoli o ně bylo řádně žádáno a řádně postupováno v příslušném řízení. 

2. Nastanou-li skutečnosti, které vylučují odpovědnost jedné ze smluvních stran, které 
způsobí či mohou způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu podle této smlouvy, 
či zánik nebo zrušení závazků podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se 
neprodleně o těchto skutečnostech vylučujících odpovědnost písemně informovat, 
nejdéle však do 15 dnů po vzniku okolnosti vylučující odpovědnost, a vstoupit 
dojednání ohledně řešení vzniklé situace. Smluvní strany nejsou oprávněny 
takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře 
usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co nejkratší době. 

3. Jestli-že se smluvní strany nedohodnou a prodlení splněním v důsledku vyšší moci 
bude trvat déle než 6 měsíců, má druhá smluvní strana právo odstoupit od smlouvy. 

Článek XI 
OSTATNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se zavazují, že informace vzájemně poskytnuté v souvislosti s touto 
smlouvou nesdělí třetí osobě, ledaže by povinnost sdělit takové informace vyplývala 
z platných zákonů České republiky. 

2. Smlouvu je možné měnit pouze písemně dohodou smluvních stran, a to formou dodatku 
ke smlouvě. 

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran, nestanoví-li zákon 
jinak. Smlouva se uzavírá na dobu 5 let od podpisu smlouvy. 
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Závazky a nároky vzniklé na základě objednávky dle této smlouvy se ruší: 

a) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vypořádáním účelně 
vynaložených a prokazatelných nákladů, 

b) písemným odstoupením pro podstatné porušení smluvních podmínek některou 
ze smluvních stran s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozunú zejména: 

- prodlení povinné strany s dodržením termínu splnění plnění dle či. II, 
této smlouvy, delším než 30 dnů, 

- prodlení povinné strany s dodrženún reklamačních ujednání nebo v případě prodlení 
povinné strany s odstraněním nároků z vad pokud prodlení trvá déle než 30 dnů, 

- v případě, že bylo vydáno rozhodnutí o úpadku povinné strany nebo 
rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku povinné 
strany. 

5. Odstoupení od plnění této smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 

6. Odstoupením od plnění této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se důvěrnosti 
informací, náhrady škody, zajištění smluvních závazků, řešení sporů a ustanovení 
týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 
i po odstoupení. 

7. Odstoupit od plnění této smlouvy lze zcela nebo i jen v její části. 

Článek XII 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

l. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Veškerá korespondence spojená 
s plněním této smlouvy, bude uskutečňována v českém jazyce. 

2. Každá ze smluvních stran vzájemně prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřely svobodně 
a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, 
neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré 
právní důsledky, plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a na důkaz 
svého souhlasu s obsahem této smlouvy připojují pod ní své podpisy. 

3. V případě vmiku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plnění tohoto 
závazkového vztahu, je povinností smluvní strany, která vznik takovéto skutečnosti zjistí, 
neprodleně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strana, u které tyto 
skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení vedoucí k jejich odstranění. 

4. Právní vztahy smluvních stran plynoucí z této smlouvy a touto smlouvou neupravená se 
řídí Občanským zákoníkem. 

V Praze, dne : .:f:.~~.~/~ ............. ..... . 

Za VTÚLaPVO, o.z.

VoJ•o•k)i lo<:lmlcký ~st,w, •.p
t/llnáob„lé5lavoká 94-4,

IC 242725:.13, OK: CZ24272523 
1J 

. ✓-~. i4!)/✓ 
V Praze, dne : ........ . . . . ....... ..... ....... . . . 

Za LOM PRAHA

l...CM~~AHA 

LOM PRAHA S,p,, TistolskJ 270/8, 108 1JO Praha 10. Ma!(!Ji(ť 
lč 00000515, DIČ CZ00000515. ~ vC-bchooníl'l mj,,/<!;,• 
~m~soooem,Frmcúds1 „1ix. ·ia,,, 6 




