Rámcová dohoda č. 201060125
SMLUVNÍ STRANY:
1. Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem:
jejímž jménem jedná:
se sídlem kanceláří:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Mgr. Lubor KOUDELKA
náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic MO
na základě příkazu k zastupování
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710

kontaktní osoba k uzavírání Dohod o plnění:
kontaktní osoba ve věcech smlu

kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:
Ing. Ivo LANÍČEK

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
(dále jen „kupující“) na straně jedné
a
2.

Česká zbrojovka a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 712
se sídlem:
Svat. Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod
jejímž jménem jedná:
Ing. Ladislav BRITAŇÁK, MBA,
předseda představenstva
Ing. Jan ZAJÍC
místopředseda představenstva
IČ:
463 45 965
DIČ:
CZ 463 45 965
bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
číslo účtu:
2102721/0100
kontaktní osoby:
Ing. Petr VÁVRA,
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adresa pro doručování korespond
Svat. Čecha 1283
688 27 Uherský Brod
(dále jen „prodávající“) na straně druhé
uzavírají v souladu se zněním podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „OZ“) a v souladu se zněním § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jen „zákon“) tuto rámcovou dohodu (dále jen
„dohoda“).

ČLÁNEK I
ÚČEL DOHODY
Účelem dohody je přezbrojení jednotek rezortu MO moderními a účinnými ručními zbraněmi
v rámci procesu jejich vybavení integrovaným kompletem vojáka – Modulárním bojovým
kompletem Vojáka 21. století (MBK V21). Vybavení jednotlivců (jednotek) moderními
ručními zbraněmi, integrovatelnými do systému MBK V21, je prováděno na základě
požadavku na výrazné zvýšení bojeschopnosti jednotek.

ČLÁNEK II
PŘEDMĚT DOHODY
1. Předmětem dohody je vymezení podmínek, na základě kterých budou zadávány následné
jednotlivé zakázky na dodávky zbraní po dobu platnosti této dohody (dílčí VZ – popřípadě
podle pojmenování – „Dohody o plnění“) a vymezení vzájemných vztahů mezi kupujícím a
prodávajícím.
2. Předmětem dílčích VZ zadávaných podle rámcové dohody jsou:
A: v letech 2020 až 2025 dodávka útočných pušek (dále jen „ÚP“) CZ BREN 2, ráže
5,56 x 45 mm se 14“ hlavní a v letech 2020 až 2025 dodávka ÚP CZ BREN 2, ráže 5,56
x 45 mm s 11“ hlavní, v letech 2020 až 2025 podvěsných granátometů CZ 805 G1, ráže
40 x 46 mm, zaměřovacích kolimátorových dalekohledů COMPM4 pro ÚP CZ BREN 2,
zaměřovacích systémů – přídavných denních dalekohledů 3XMAG-1 pro ÚP CZ BREN
2, zaměřovacích systémů – přídavných nočních dalekohledů NV-Mag3A pro ÚP CZ
BREN 2, vícefunkčních laserových značkovačů/osvětlovačů – zaměřovacích laserů
s dvojitým paprskem – progresivní DBAL-A4 pro ÚP CZ BREN 2, souprav náhradních
dílů 1 : 100 pro automatickou ÚP CZ BREN 2, souprav nářadí zbrojíře pro automatickou
ÚP CZ BREN 2, souprav pro střelbu značkovací municí pro CZ BREN 2, náboj 5,56 mm
značkovací Blue, náboj 5,56 mm značkovací Red, náboj 5,56 mm značkovací Yellow,
souprav náhradních dílů 1 : 10 pro podvěsný granátomet CZ 805 G1, souprav nářadí
zbrojíře pro podvěsný granátomet CZ 805 G1 a přepravních obalů na 5 ks útočných
pušek (dále jen „zboží“) splňující takticko – technické údaje, provozní a užitkové
vlastnosti dle přílohy č. 1-A této dohody a převedení na kupujícího vlastnického práva
k tomuto zboží. Zboží bude vyrobeno dle technické dokumentace uvedené v tabulce bodu
č. 4 tohoto článku.
Dodávka zboží bude provedena v následujícím minimálním a maximálním množství za
podmínek stanovených uzavřenou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím:
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množství zboží v ks
minimální - maximální

















ÚP CZ BREN 2 se 14“ hlavní, ráže 5,56 x 45 mm
ÚP CZ BREN 2 s 11“ hlavní, ráže 5,56 x 45 mm
podvěsný granátomet CZ 805 G1, ráže 40 x 46 mm
zaměřovací kolimátorový dalekohled COMPM4 pro ÚP CZ BREN 2
zaměřovací systém – přídavný denní dalekohled 3XMAG-1
pro ÚP CZ BREN 2
zaměřovací systém – přídavný noční dalekohled NV-Mag3A
pro ÚP CZ BREN 2
vícefunkční laserový značkovač/osvětlovač – zaměřovací laser
s dvojitým paprskem – progresivní DBAL-A4 pro ÚP CZ BREN 2
souprava náhradních dílů 1 : 100 pro automatickou ÚP CZ BREN 2
souprava nářadí zbrojíře pro automatickou ÚP CZ BREN 2
souprava pro střelbu značkovací municí pro CZ BREN 2
náboj 5,56 mm značkovací Blue
náboj 5,56 mm značkovací Red
náboj 5,56 mm značkovací Yellow
souprava náhradních dílů 1 : 10 pro podvěsný granátomet
CZ 805 G1
souprava nářadí zbrojíře pro podvěsný granátomet CZ 805 G1
přepravní obal na 5 ks ÚP (KČM 0010540900001)

0
0
0
0

12 000
3 832
1 646
15 832

0

2 510

0

2 510

0
0
0
0
0
0
0

2 366
159
37
650
65 000
65 000
65 000

0
0
0

148
32
3 167

B: v letech 2020 až 2025 dodávka pušek CZ BREN 2, ráže 7,62 x 51 mm NATO, denních
zaměřovačů Nightforce Atacr 1-8x24 F1 pro BREN 2, 7,62 x 51 mm NATO,
noktovizních předsádek MilSight T105 UNS pro BREN 2, 7,62 x 51 mm NATO,
osvětlovačů SPIR, souprav náhradních dílů 1 : 25 pro opravy 25 ks zbraní, souprav nářadí
zbrojíře 1 : 25 pro opravy a hodnocení technického stavu 25 ks zbraní, souprav
náhradních dílů 1 : 25 pro opravu 25 ks denních zaměřovačů Nightforce Atacr 1-8x24 F1,
souprav náhradních dílů 1 : 25 pro opravu 25 ks noktovizních předsádek MilSight T105
UNS a souprav náhradních dílů 1 : 25 pro opravu 25 ks osvětlovačů SPIR (dále jen
„zboží“) splňující takticko – technické údaje, provozní a užitkové vlastnosti dle přílohy
č. 1-B této dohody a převedení na kupujícího vlastnického práva k tomuto zboží. Zboží
bude vyrobeno dle technické dokumentace uvedené v tabulce bodu č. 4 tohoto článku.
Dodávka zboží bude provedena v následujícím minimálním a maximálním množství za
podmínek stanovených uzavřenou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím:
množství zboží v ks
minimální - maximální
 puška CZ BREN 2, ráže 7,62 x 51 mm NATO
 denní zaměřovač Nightforce Atacr 1-8x24
F1 pro pušku BREN 2, 7,62 x 51 mm NATO
 noktovizní předsádka MilSight T105 UNS
pro pušku BREN 2, 7,62 x 51 mm NATO
 osvětlovač SPIR pro pušku BREN 2, 7,62 x 51 mm NATO
 souprava náhradních dílů 1 : 25 pro opravy 25 ks zbraní
 souprava nářadí zbrojíře 1 : 25 pro opravy a hodnocení
technického stavu 25 ks zbraní
 souprava náhradních dílů 1 : 25 pro opravu 25 ks
denních zaměřovačů Nightforce Atacr 1-8x24
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0

350

0

350

0
0
0

350
350
22

0

20

0

22

 souprava náhradních dílů 1 : 25 pro opravu 25 ks
noktovizních předsádek MilSight T105 UNS
 souprava náhradních dílů 1 : 25 pro opravu 25 ks
osvětlovačů SPIR

0

22

0

22

C 1: v letech 2020 až 2025 dodávka pistolí CZ P-10 C 9x19 NATO, pouzder na pistoli se
stehenní platformou, pouzder na 1 zásobník P-10C 15 ran, poměrových souprav
náhradních dílů 1 : 1 000 pro opravy pistolí CZ P-10 C 9x19 NATO a souprav nářadí
zbrojíře pro opravy pistolí CZ P-10 C 9x19 NATO, souprava pro střelbu značkovací
municí pro CZ P-10 C 9x19 NATO, náboj 9 mm značkovací Blue, náboj 9 mm
značkovací Red, náboj 9 mm značkovací Yellow, dodávka pistolí CZ P-10 C 9x19
NATO s úpravou pro tlumič hluku výstřelu, tlumičů hluku výstřelu CZ 9 mm, pouzder
na tlumiče hluku výstřelu a taktických svítilen Inforce aplc (dále jen „zboží“) splňující
takticko – technické údaje, provozní a užitkové vlastnosti dle přílohy č. 1-C 1 této
dohody a převedení na kupujícího vlastnického práva k tomuto zboží. Zboží bude
vyrobeno dle technické dokumentace uvedené v tabulce bodu č. 4 tohoto článku.
Dodávka zboží bude provedena v následujícím minimálním a maximálním množství za
podmínek stanovených uzavřenou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím:
množství zboží v ks
minimální - maximální
 pistole CZ P-10 C 9x19 NATO
 pistole CZ P-10 C 9x19 NATO s úpravou pro tlumič
hluku výstřelu
 tlumič hluku výstřelu CZ 9 mm
 pouzdro na tlumič hluku výstřelu
 pouzdro na pistoli se stehenní platformou
 pouzdro na 1 zásobník P-10C 15 ran
 taktická svítilna Inforce aplc
 poměrová souprava náhradních dílů 1 : 1 000 pro opravy
pistolí CZ P-10 C 9x19 NATO
 souprava nářadí zbrojíře pro opravy pistolí CZ P-10 C 9x19 NATO
 souprava pro střelbu značkovací municí pro CZ P-10 C 9x19 NATO
 náboj 9 mm značkovací Blue
 náboj 9 mm značkovací Red
 náboj 9 mm značkovací Yellow

0

19 280

0
0
0
0
0
0

1 020
1 020
1 020
20 300
60 900
2 300

0
0
0
0
0
0

28
33
650
65 000
65 000
65 000

C 2: v letech 2020 až 2025 dodávka pistolí CZ P-10 F 9x19 NATO, pouzder na pistoli se
stehenní platformou, pouzder na 1 zásobník P-10F 19 ran, poměrových souprav
náhradních dílů 1 : 1 000 pro opravy pistolí CZ P-10 F 9x19 NATO a souprav nářadí
zbrojíře pro opravy pistolí CZ P-10 F 9x19 NATO; v roce 2021 dodávka pistolí CZ P10 F 9x19 NATO s úpravou pro tlumič hluku výstřelu, tlumičů hluku výstřelu CZ 9
mm, pouzder na tlumiče hluku výstřelu (dále jen „zboží“) splňující takticko – technické
údaje, provozní a užitkové vlastnosti dle přílohy č. 1-C 2 této dohody a převedení na
kupujícího vlastnického práva k tomuto zboží. Zboží bude vyrobeno dle technické
dokumentace uvedené v tabulce bodu č. 4 tohoto článku.
Dodávka zboží bude provedena v následujícím minimálním a maximálním množství za
podmínek stanovených uzavřenou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím:
množství zboží v ks
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minimální - maximální
 pistole CZ P-10 F 9x19 NATO
 pistole CZ P-10 F 9x19 NATO s úpravou pro tlumič
hluku výstřelu
 tlumič hluku výstřelu CZ 9 mm
 pouzdro na tlumič hluku výstřelu
 pouzdro na pistoli se stehenní platformou
 pouzdro na 1 zásobník P-10F 19 ran
 poměrová souprava náhradních dílů 1 : 1 000 pro opravy
pistolí CZ P-10 F 9x19 NATO
 souprava nářadí zbrojíře pro opravy pistolí CZ P-10 F 9x19 NATO

0

900

0
0
0
0
0

100
100
100
1 000
3 000

0
0

1
3

D: v letech 2020 až 2025 dodávka osobních obranných zbraní PDW CZ SCORPION EVO 3
A1, ráže 9 x 19 mm, kolimátorových zaměřovačů MICRO T2 pro PDW, přepravních
obalů na 1 ks zbraně PDW CZ SCORPION EVO 3 A1, Pouzder textilních pro zásobník
PDW30, poměrových souprav náhradních dílů 1 : 100 pro opravy zbraní PDW CZ
SCORPION EVO 3 A1 a souprav nářadí zbrojíře pro opravy zbraní PDW CZ
SCORPION EVO 3 A1 (dále jen „zboží“) splňující takticko – technické údaje, provozní
a užitkové vlastnosti dle přílohy č. 1-D této dohody a převedení na kupujícího
vlastnického práva k tomuto zboží. Zboží bude vyrobeno dle technické dokumentace
uvedené v tabulce bodu č. 4 tohoto článku.
Dodávka zboží bude provedena v následujícím minimálním a maximálním množství za
podmínek stanovených uzavřenou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím:
množství zboží v ks
minimální - maximální
 osobní obranná zbraň PDW CZ SCORPION
EVO 3 A1, ráže 9 x 19 mm
 kolimátorový zaměřovač MICRO T2 pro PDW
 přepravní obal na 1 ks zbraně PDW CZ SCORPION EVO 3 A1
 poměrová souprava náhradních dílů 1 : 1 00 pro
opravy zbraní PDW CZ SCORPION EVO 3 A1
 souprava nářadí zbrojíře pro opravy zbraní PDW
CZ SCORPION EVO 3 A1
 Pouzdro textilní pro zásobník PDW30

0
0
0

94
94
94

0

2

0
0

3
376

Plnění výše uvedeného zboží může být v jednotlivých letech jakkoliv posunuto. Závazné jsou
pouze maximální počty do roku 2025, které nemohou být překročeny.
2. Současně se zbožím se prodávající zavazuje dodat průvodní, provozní a výcvikovou
dokumentaci (v tištěné i elektronické podobě na CD nosiči – formátu RTF, DOC a PDF)
v českém jazyce v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 (A, B, C 1, C 2 a D) této dohody.
3. Kupující se zavazuje od prodávajícího bezvadné zboží převzít a zaplatit prodávajícímu
sjednanou kupní cenu. Kupní cena bude kupujícím prodávajícímu uhrazena postupně
v návaznosti na skutečně dodaném zboží kupujícímu.
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4. Technická dokumentace dodávaného zboží:
Zboží

Specifikace zboží je stanovena:

Položka

Popisem zboží v
příloze:

Útočná puška CZ BREN 2, ráže 5,56 x 45 mm, s 11“ hlavní
(KČM 0010540000217) p.n. 3724-6515
Útočná puška CZ BREN 2, ráže 5,56 x 45 mm, s 14“ hlavní
(KČM 0010540000248) p.n. 3724-6516
Podvěsný granátomet CZ 805 G1, ráže 40 x 46 mm
(KČM 0010541000054)
Vícefunkční laserový značkovač/osvětlovač – zaměřovací laser
s dvojitým paprskem – progresivní DBAL-A4 pro ÚP CZ
BREN 2
Zaměřovací systém – přídavný denní dalekohled
pro ÚP CZ BREN 2 3XMAG-1
Zaměřovací systém – přídavný noční dalekohled NV-Mag3A
pro ÚP CZ BREN 2
Zaměřovací kolimátorový dalekohled COMPM4 pro ÚP CZ
BREN 2
Souprava náhradních dílů 1 : 100 pro ÚP CZ BREN 2
(KČM 0010540001056)
Souprava nářadí zbrojíře pro automatickou ÚP CZ BREN 2
(KČM 0010540901105)
Souprava náhradních dílů 1 : 10 pro podvěsný granátomet CZ
805 G1
(KČM 0010541001019)
Souprava nářadí zbrojíře pro podvěsný granátomet
CZ 805 G1,
(KČM 0209010010405)
Přepravní obal na 5 ks útočných pušek

Příloha č. 1-A

Označení technické
dokumentace:
TP-SHE-0901-15

Příloha č. 1-A

TP-SHE-0902-15

Příloha č. 1-A

TP-SHE-1301-11

Příloha č. 1-A

TDT 78 001

Příloha č. 1-A

TDT 200 336

Příloha č. 1-A

TP 31-577-1297-10

Příloha č. 1-A

TDT 200 199

Příloha č. 1-A

Příloha č. 1-A

TP-SHE-0901-15
TP-SHE-0902-15
TP-SHE-0901-15
TP-SHE-0902-15
TP-SHE-1301-11

Příloha č. 1-A

TP-SHE-1301-11

Příloha č. 1-A

TP-SHE-0901-15

Souprava pro střelbu značkovací municí pro ÚP CZ BREN 2

Příloha č. 1-A

TP-SHE-0901-20

Pouzdro na 2 zásobníky 5,56 BREN 2

Příloha č. 1-E

Taktický popruh 1-2 bodový BREN 2

Příloha č. 1-E

Pouzdro na 1 zásobník 5,56x45 BREN 2

Příloha č. 1-E

Kryt ochranný na kolimátorový zaměřovač

Příloha č. 1-E

Ochranný obal na denní dalekohled

Příloha č. 1-E

Taktický popruh CZ 805 G1

Příloha č. 1-E

Pouzdro na granátomet CZ 805 G1

Příloha č. 1-E

Pouzdro na 3 granáty 40x46 mm CZ 805 G1

Příloha č. 1-E

Pouzdro na nůž BREN 2

Příloha č. 1-E

Náboj 5,56 mm značkovací
Puška CZ BREN 2, ráže 7,62 x 51 mm NATO

Příloha č. 1-A
Příloha č. 1-B

TP-6416G-04-19 s RV
004.SZ-008.009.UN.00
TP-6416G-04-19 s RV
002.PZ-003.001.UN.00
TP-6416G-04-19 s RV
026.SZ-043.009.UN.00
TP-6416G-04-19 s RV
022.PD-007.009.UN.00
TP-6416G-04-19 s RV
022.PD-016.009.UN.00
TP-6416G-04-19 s RV
002.PZ-002.001.UN.00
TP-6416G-04-19 s RV
003.TZ-003.009.UN.00
TP-6416G-04-19 s RV
003.SG-002.009.UN.00
TP-6416G-04-19 s RV
027.PD-023.001.UN.00
TDS-01-0971-74
TP–SHE-0901-19

Denní zaměřovač Nightforce Atacr1-8x24 F1 pro pušku CZ
BREN 2, 7,62 x 51 mm NATO
Noktovizní předsádka MilSight T105 UNS pro pušku CZ BREN
2, 7,62 x 51 mm NATO
Osvětlovač SPIR pro pušku CZ BREN 2, 7,62 x 51 mm NATO

Příloha č. 1-B

TDT-M582

Příloha č. 1-B

P/N P55837-934

Příloha č. 1-B

TDT 60 480
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Příloha č. 1-A

Souprava náhradních dílů 1 : 25 pro opravy 25 ks zbraní puška
CZ BREN 2, ráže 7,62 x 51 mm NATO
Souprava nářadí zbrojíře 1 : 25 pro opravy
a hodnocení technického stavu 25 ks zbraní puška CZ BREN 2,
ráže 7,62 x 51 mm NATO
Pouzdro na 2 zásobníky 7,62x51 BREN 2 20 ran

Příloha č. 1-B

TP–SHE-0901-19

Příloha č. 1-B

TP–SHE-0901-19

Příloha č. 1-E

Pouzdro na 1 zásobník 7,62x51 10 ran

Příloha č. 1-E

Taktický popruh 40mm

Příloha č. 1-E

Přenosový obal (taška)

Příloha č. 1-E

Transportní přenosový popruh

Příloha č. 1-E

Souprava náhradních dílů 1:25 pro opravu denního zaměřovače
Nightforce Atacr 1-8x24 F1 (Přední krytka čočky)
Souprava náhradních dílů 1:25 pro opravu denního zaměřovače
Nightforce Atacr 1-8x24 F1 (zadní krytka čočky)
Souprava náhradních dílů 1:25 pro opravu noktovizní předsádky
MilSight T105 UNS:

Příloha č. 1-B

TP-6416G-05-19 s RV
026.SZ-049.009.UN.00
TP-6416G-05-19 s RV
026.SZ-050.009.UN.00
TP-6416G-05-19 s RV
002.PZ-010.001.UN.00
TP-6416G-05-19 s RV
009.TZ-013.009.UN.00
TP-6416G-05-19 s RV
030.PD-024.009.UN.00
A475

Příloha č. 1-B

A467

Příloha č. 1-B

Kryt baterie

Příloha č. 1-B

Souprava nemá přidělené
číslo TP. Skládá se
z identifikačních čísel
předmětů v soupravě.
P56788

O-kroužek víka baterie
Přední krytka čočky
Zadní krytka čočky
Čistící pero čočky
Klíč na matice LaRue
Čep zámku baterie
Souprava náhradních dílů 1:25 pro opravu osvětlovače SPIR
(Spínač dálkového ovládání na kabelu 7´´)
Souprava náhradních dílů 1:25 pro opravu osvětlovače SPIR
(Výstupní kryt portu - usměrňovač)
Pistole CZ P-10 C 9x19 NATO
Pistole CZ P-10 C 9x19 NATO s úpravou
pro tlumič hluku výstřelu
Tlumič hluku výstřelu CZ 9 mm
Pouzdro na tlumič hluku výstřelu P10C, P-10F

Příloha č. 1-B
Příloha č. 1-B
Příloha č. 1-B
Příloha č. 1-B
Příloha č. 1-B
Příloha č. 1-B
Příloha č. 1-B

P55616
P55768
P56868
P56941
P80040
P55520-1
FA05219-7

Příloha č. 1-B

FA07202-01

Příloha č. 1-C 1
Příloha č. 1-C 1

TP-SHE-0201-18
TP-SHE-0201-18

Příloha č. 1-C 1
Příloha č. 1-E

Modulární pistolové pouzdro pro P-10C, pravé/levé

Příloha č. 1-E

Modulární pistolové pouzdro pro P-10C (T), pravé/levé

Příloha č. 1-E

Pouzdro na 1 zásobník P-10C 15 ran

Příloha č. 1-E

TP-SHE-2201-19
TP-6416G-06-19 s RV
030.PD-026.009.UN.00
TP-6416G-06-19 s RV
011.PP-022.009.UN.99
011.PP-023.009.UN.99
TP-6416G-06-19 s RV
011.PP-028.009.UN.99
011.PP-029.009.UN.99
TP-6416G-06-19 s RV
026.SZ-068.009.UN.00

Stehenní závěs taktický, pravý/levý

Příloha č. 1-E

Taktická svítilna Inforce aplc
Poměrová souprava náhradních dílů 1 : 1 000 pro opravy pistolí
CZ P-10 C 9x19 NATO

Příloha č. 1-C 1
Příloha č. 1-C 1
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TP-6416G-06-19 s RV
011.PP-016.009.UN.00
011.PP-017.009.UN.00
TDT-ACG-05-1
TP-SHE-0201-18

Souprava nářadí zbrojíře pro opravy pistolí
CZ P-10 C 9x19 NATO
Souprava pro střelbu značkovací municí pro CZ P-10 C 9x19
NATO
Náboj 9 mm značkovací
Pistole CZ P-10 F 9x19 NATO
Pistole CZ P-10 F 9x19 NATO s úpravou pro tlumič hluku
výstřelu
Modulární pistolové pouzdro pro P-10F, pravé/levé

Modulární pistolové pouzdro pro P-10F (T), pravé/levé

Příloha č. 1-E

Pouzdro na 1 zásobník P-10F 19 ran

Příloha č. 1-E

Poměrová souprava náhradních dílů 1 : 1 000 pro opravy pistolí
CZ P-10 F 9x19 NATO
Souprava nářadí zbrojíře pro opravy pistolí
CZ P-10 F 9x19 NATO
Osobní obranná zbraň PDW CZ SCORPION
EVO 3 A1, ráže 9 x 19 mm
(KČM 0010461000006)
Kolimátorový zaměřovač MICRO T2 pro PDW CZ SCORPION
EVO 3 A1
Přepravní obal na 1 ks zbraně PDW CZ SCORPION EVO 3 A1
Popruh 1-bodový SCORPION EVO
Pouzdro na 1 zásobník SCORPION EVO 20/30 ran

Příloha č. 1-E

Poměrová souprava náhradních dílů 1 : 1 00 pro opravy zbraní
PDW CZ SCORPION EVO 3 A1
(KČM 0010461008000)
Souprava nářadí zbrojíře pro opravy zbraní PDW
CZ SCORPION EVO 3 A1
(KČM 0290100118369)

Příloha č. 1-C 1

TP-SHE-0201-18

Příloha č. 1-C 1

TP-SHE-0201-20

Příloha č. 1-C 1
Příloha č. 1-C 2
Příloha č. 1-C 2

TDS-01-0976-79
TP-SHE-0202-18
TP-SHE-0202-18

Příloha č. 1-E

Příloha č. 1-C 2

TP-6416G-06-19 s RV
011.PP-024.009.UN.99
011.PP-025.009.UN.99
TP-6416G-06-19 s RV
011.PP-030.009.UN.99
011.PP-031.009.UN.99
TP-6416G-06-19 s RV
026.SZ-067.009.UN.00
TP-SHE-0202-18

Příloha č. 1-C 2

TP-SHE-0202-18

Příloha č. 1-D

TP – SHE – 0301-10

Příloha č. 1-D

TDT 200 212

Příloha č. 1-D
Příloha č. 1-E

Příloha č. 1-D

TP – SHE – 0301-10
TP-6416G-07-19 s RV
002.PZ-001.001.UN.00
TP-6416G-07-19 s RV
025.SZ-052.001.UN.00
TP – SHE – 0301-10

Příloha č. 1-D

TP – SHE – 0301-10

ČLÁNEK III
CENA
1. Kupní cena (dále jen „cena“) za plnění dle této dohody byla stanovena v souladu
s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě
zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“).
2. Stanovení celkové ceny v jednotlivých letech realizačního období 2020 až 2025 bude
provedeno na základě skutečně objednaného zboží kupujícím formou písemné výzvy
k plnění a následného podpisu dohody o plnění kupujícím a prodávajícím.
3. Celková cena bez DPH pro období plnění dohody v letech 2020 až 2025 nepřekročí částku:
2 357 969 094,- Kč
(slovy: dvěmiliardytřistapadesátsedmmilionůdevětsetšedesátdevěttisícdevadesátčtyři
korunyčeské)

8

4. Cena jednotlivých komodit bez DPH je stanovena v příloze č. 2 (A, B, C 1, C 2 a D) této
dohody. Cena bude stanovena podle ceny platné v roce, ve kterém byla uzavřena Dohoda
o plnění.
5. Cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a není možné ji překročit.
6. Celková maximální cena zboží podle této dohody je konečná a jsou v ní zahrnuty veškeré
náklady prodávajícího spojené s plněním dle této dohody.
7. K ceně bez DPH bude připočteno DPH v aktuální zákonné výši. V případě změny sazby
DPH v důsledku změny právních předpisů bude pro fakturaci použita sazba DPH účinná
v příslušný den zdanitelného plnění.
ČLÁNEK IV
ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
1. Kupující bude uplatňovat požadavky na dodání zboží, které plynou z této dohody formou
„Výzvy k plnění“ Příloha č. 6. Akceptace výzvy bude potvrzena „Dohodou o plnění“ Příloha
č. 7, kterou podepíše kupující i prodávající;
2. Před předáním zboží bezplatně poskytnout kupujícímu zboží uvedené v čl. X této dohody
k provedení kontrolních zkoušek (dále jen „KZ“) a k provedení vojskových zkoušek (dále
jen „VZ“) a toto na vlastní náklady přepravit do a z místa konání KZ (VTÚ, s.p., odštěpný
závod VTÚVM Slavičín) a VZ (Vojenský výcvikový prostor na území ČR);
3. Pro zboží, na kterém budou prováděny KZ a VZ a je vyráběno v České republice zpracovat
a předložit do zahájení kontrolních zkoušek KZ kupujícímu návrh Technických podmínek
(dále jen „TP“), do zahájení vojskových zkoušek (dále jen „VZ“) předložit kupujícímu
případně doplněný návrh TP; schválenou verzi TP a v případě TP na textilní součástky
včetně RV (referenční vzorek) předložit kupujícímu po vyhovujících VZ tak, aby tyto byly
schváleny před vydáním Rozhodnutí o provedení státního ověřování jakosti (dále jen SOJ);
TP zpracovat dle ČOS 051625 3. vydání Technické podmínky pro produkty určené
k zajištění obrany státu;
4. Dodat kupujícímu „Stanovisko k naplnění katalogizační doložky Úřadu pro obrannou
standardizaci katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen Úřad) “ vydané pro zboží
v souladu se zákonem 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, v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“); V případě že
zboží je již katalogizované, bude postupováno podle článku VIII této dohody;
5. Ke zboží u kterého je požadované SOJ dodat „Osvědčení o jakosti a kompletnosti“ vydané
zástupcem pro státní ověřování jakosti (dále jen „ZSOJ“) v souladu se zákonem č. 309/2000
Sb. podle článku IX této dohody nebo Certificate of Conformity (dále jen „CoC“) potvrzené
Government Quality Assurance Representative (dále jen „GQAR“) od zahraničního výrobce
zboží;
6. Společně se zbožím dodat kupujícímu „ES prohlášení o shodě“ vydané pro zboží v souladu
se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy;
7. Pro zboží provést zaškolení osob kupujícího účastnících se KZ a VZ před prováděním KZ
a VZ (včetně členů komise);
8. Pro zbraně a optická zařízení provést zaškolení osob kupujícího dle přílohy č. 1 (A, B, C 1,
C 2 a D); Rozsah zaškolení navrhne prodávající. Místo a termín zahájení zaškolení určí
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kupující po dohodě s prodávajícím. O provedení zaškolení prodávající provede záznam
včetně prezenční listiny, který předá kupujícímu.
ČLÁNEK V

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
1. Místem dodání zboží dle čl. II odst. 1 této dohody je Vojenské zařízení 5512 Štěpánov.
2. Prodávající je povinen začít plnit své závazky vyplývající z čl. II odst. 1 této dohody
neprodleně od podpisu jednotlivých dohod o plnění a splnit je nejpozději do 30. září 2025,
přičemž plnění bude poskytováno zpravidla v rámci etap, jejichž obsah je stanoven přílohou
č. 2 této dohody, v jednotlivých letech následovně:
- I. etapa - rok 2020 nejpozději do 30. 9. 2020;
- II. etapa - rok 2021 nejpozději do 30. 9. 2021;
- III. etapa - rok 2022 nejpozději do 30. 9. 2022;
- IV. etapa - rok 2023 nejpozději do 30. 9. 2023;
- V. etapa - rok 2024 nejpozději do 30. 9. 2024;
- VI. etapa - rok 2025 nejpozději do 30. 9. 2025.
Jednotlivé etapy mohou být po odsouhlasení kupujícím i prodávajícím v dohodách o plnění
měněny.
3. Kupující souhlasí u zbraní a optických zařízení s možností dílčího plnění v jednotlivých
letech, kterým se pro účely této dohody rozumí s výjimkou posledního dílčího plnění
minimálně 100 ks zbraní nebo optických zařízení v rámci jednotlivých etap.
4. Množství dodávaného zboží v letech 2020 až 2025 uvedené v příloze č. 2 (A, B, C 1, C 2
a D) je pouze orientační a bude pro daný rok kupujícím upřesněno v písemné výzvě
k poskytnutí plnění vždy do 30. září předcházejícího roku. Výzvu k poskytnutí plnění lze
uplatnit i v jiném termínu se souhlasem prodávajícího. Po akceptaci výzvy bude kupujícím
i prodávajícím v jednotlivých případech uzavřena Dohoda o plnění.
5. Prodávající souhlasí s tím, že kupující je oprávněn vyzvat prodávajícího k dodání většího
množství zboží dle čl. II odst. 1 této dohody v určitém roce, než jaké je uvedeno v příloze
č. 2 (A, B, C 1, C 2 a D) této dohody (tzn. k dřívějšímu plnění), beze změny celkových
počtů.

ČLÁNEK VI
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
1. Prodávající se zavazuje dodat zboží zástupci kupujícího určenému pro přejímku zboží,
kterým je pro účely této dohody náčelník Vojenského zařízení 5512 Štěpánov,
ebo jím pověřená osoba (dále jen „zástupce
kupujícího“) v místě plnění dle čl. V odst. 1 této dohody. O předpokládaném termínu dodání
zboží vyrozumí prodávající zástupce kupujícího, a to písemnou formou (faxem nebo
e-mailem) nejpozději 10 (deset) kalendářních dnů před předpokládaným termínem dodáním
zboží.
2. Místem dodání munice je Vojenské zařízení 551230, 51 7 21 Týniště nad Orlicí, 517 21.
Prvotní příjemce: Náčelník Centra zabezpečení munice Agentury logistiky, Týniště nad
Orlicí
ebo jím pověřená osoba.
10

jr. Ing. Jan Vrobel,
Prodávající nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným termínem dodání zkontaktuje
kontaktní osobu. Po dohodnutí termínu prodávající neprodleně písemně potvrdí termín
a množství dodávané munice kontaktní osobě na
četně uvedení
údajů o osobách a vozidlech k povolení vstupu a vjezdu.
Požadována je doprava, při které musí dopravce dojet na místo dodání v pracovní dny (Po –
Čt) vždy nejpozději do 11:00 hod.
3. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové a nepoužité, nerenovované, funkční,
homologované vyrobené ne dříve než dva roky před rokem dílčí dodávky s výjimkou zboží,
které bude dodáno z vojskových zkoušek. Zboží bude zkompletované z nových a
nepoužitých, plně funkčních součástek, dílů, podskupin a skupin. U dílů a součástek kde je
sledovaná expirace nebo stanovená doba životnosti, nesmí být tyto vyrobené dříve než dva
roky před dílčí dodávkou zboží. Zboží bude odpovídat platným technickým normám a
předpisům výrobce. Tyto skutečnosti prodávající doloží při dodání zboží.
4. O předání a převzetí zboží je prodávající povinen vyhotovit ve třech výtiscích Předávací
protokol a Dodací list, v nichž bude uvedeno množství a cena. Předávací protokol
a Dodací list za kupujícího podepíše, po splnění všech podmínek stanovených touto
dohodou, zástupce kupujícího, který na něm současně doplní identifikátor dodávky IDED.
Prodávající je povinen Předávací protokol a Dodací list označit číslem této dohody
uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Jeden výtisk Předávacího protokolu a Dodacího listu
obdrží zástupce kupujícího a dva výtisky obdrží prodávající s tím, že jeden z těchto výtisků
je prodávající povinen přiložit k faktuře – daňovému dokladu.
5. Datum podpisu Předávacího protokolu a Dodacího listu oběma stranami se při dodržení
podmínek této dohody považuje za datum předání předmětného zboží.
6. Určený zástupce kupujícího nepřevezme zboží, které vykazuje vady nebo je neúplné,
převzetí odmítne písemně spolu s uvedením důvodů.
7. Prodávající se zavazuje při předání zboží předat průvodní, provozní a výcvikovou
dokumentaci (v tištěné i elektronické podobě na CD nosiči – formátu RTF, DOC a PDF)
v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 (A, B, C 1, C 2 a D) této dohody, doklady nezbytné
k převzetí a užívání zboží včetně prohlášení o shodě v českém jazyce a „Osvědčení o jakosti
a kompletnosti“ vydané zástupcem pro státní ověřování jakosti Úřadu pro obrannou
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „ZSOJ“) nebo Certificate of
Conformity (dále jen „CoC“) potvrzené Government Quality Assurance Representative
(dále jen „GQAR“) CoC od zahraničního výrobce zboží.

ČLÁNEK VII
FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena za předmět plnění dle čl. II této dohody je splatná na základě faktury vystavené
prodávajícím po řádném převzetí kupujícím v souladu s čl. VI této dohody
a po splnění všech podmínek stanovených touto dohodou.
2. Splatnost faktury - daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura
– daňový doklad musí být kupujícímu doručena do 14. října daného roku. Bude-li faktura daňový doklad doručena kupujícímu v období od 15. října do 18. ledna, prodlužuje se
splatnost takové faktury – daňového dokladu o 30 dnů.
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3. Zaplacením se rozumí úhrada celé fakturované částky. Za den úhrady faktury kupujícím se
považuje den poukázání příslušné fakturované částky z bankovního účtu kupujícího
a jejím směrováním na účet určený prodávajícím.
4. Faktura musí být vyhotovena ve dvou výtiscích (originál a kopie) a musí obsahovat
náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Kromě toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:











označení dokladu jako faktura – daňový doklad nebo opravný daňový doklad,
název a sídlo prodávajícího s uvedením IČO a DIČ;
číslo dohody uvedené kupujícím v záhlaví dohody,
den vystavení faktury,
popis fakturovaného zboží,
kupní cenu za měrnou jednotku položky zboží v Kč bez DPH;
kupní cenu celkem za dodávku zboží v Kč bez DPH
razítko prodávajícího a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího,
číslo bankovního účtu prodávajícího,
k faktuře musí být přiloženy v originálu tyto dokumenty: Předávací protokol potvrzený
příslušným zástupcem kupujícího, Dodací list s uvedeným identifikátorem dodávky
IDED,



Stanovisko Úřadu k naplnění katalogizační doložky.

Na faktuře musí být dále uvedena tato adresa kupujícího:
Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6 – Dejvice.
5. Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti dle odst. 4 tohoto článku nebo není doložena požadovanými doklady,
obsahuje neúplné nebo nesprávné cenové údaje a náležitosti, nebo není doručena
v požadovaném množství výtisků. Kupující při vrácení faktury uvede důvody jejího vrácení.
Prodávající doručí kupujícímu novou fakturu do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne doručení
vrácené faktury prodávajícímu.
6. Oprávněným vrácením faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti
a běží nová lhůta dle odst. 2 tohoto článku této dohody, a to ode dne doručení opravené
faktury kupujícímu. Lhůta splatnosti faktury kupujícím je považována za dodrženou,
je-li v této lhůtě faktura vrácena a odeslána prodávajícímu.
7. Smluvní strany se dohodly, že kupující může na jednotlivá dílčí plnění poskytnout
prodávajícímu na realizaci dodávky zboží zálohu. Při poskytnutí zálohy budou jednotkové
ceny zboží, na které byla poskytnuta záloha, uvedené v příloze č. 2 (A, B, C 1, C 2 a D)
sníženy na jednotkové „Ceny zboží se zálohou“ uvedené v příloze č. 2 (A, B, C 1, C 2 a D).
Snížená „Cena zboží se zálohou“ bude poskytnuta na zboží do výše poskytnuté zálohy.
Konkrétní termín poskytnutí záloh a jejích zúčtování bude dojednán mezi kupujícím
a prodávajícím po uplatnění výzev k plnění a bude zapracován do dohod o plnění.
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8. Na základě těchto dohod v jednotlivých případech prodávající vystaví zálohovou fakturu
v dohodnuté výši, kterou nejpozději do pěti (5) dnů ode dne podpisu dohody o plnění, doručí
kupujícímu. V případě uvedení nesprávných údajů je kupující oprávněn zálohovou fakturu
vrátit zpět prodávajícímu, který doručí kupujícímu novou fakturu do dvou (2) pracovních
dnů ode dne doručení vrácené faktury ze strany kupujícího. Termín splatnosti této zálohové
faktury bude uveden v jednotlivých případech ujednání. Zálohová platba se považuje za
uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu kupujícího. Konkrétní podmínky poskytnutí
záloh a jejich zúčtování budou dojednány mezi kupujícím a prodávajícím před uplatněním výzev
k plnění a budou zapracovány do dohod o plnění.

9. Po připsání zálohové platby na účet prodávajícího je prodávající povinen vystavit daňový
doklad (potvrzení o přijetí zálohové platby) a tento zaslat neprodleně kupujícímu. Daňový
doklad 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, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 435 ObčZ. Kromě
těchto náležitostí bude daňový doklad obsahovat číslo dohody, číslo dohody o plnění
a odpovídající cenové údaje této dohody. Daňový doklad doručí prodávající kupujícímu ve
2 výtiscích (originál + kopie).
10. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu daňový doklad, pokud neodpovídá ustanovení
odst. 9 tohoto článku této dohody a prodávající je povinen zaslat kupujícímu nový bezvadný
daňový doklad nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení vráceného
daňového dokladu ze strany kupujícího.
11. Prodávající se zavazuje použít poskytnutou zálohovou platbu pouze na realizaci zboží, které
je předmětem dohody a výzvy k plnění a na požádání kupujícího je prodávající povinen až
do doby konečného vyúčtování zálohové platby jednoznačně prokázat způsob a účelnost
použití celého objemu poskytnuté zálohové platby. Poskytnutá zálohová platba bude pro
potřeby této dohody vyúčtována řádným dodáním zboží.
12. Budou-li u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění
daně podle § 109a tohoto zákona.

ČLÁNEK VIII
KATALOGIZACE
Prodávající bere na vědomí, že předmět obchodně-závazkového vztahu bude předmětem
katalogizace podle zákona 309/2000 Sb. K tomu se prodávající zavazuje, že na všechny
stanovené položky dodá Úř OSK SOJ v termínech specifikovaných v textové části
katalogizační doložky (příloha č. 3 dohody) bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke
katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Dále na všechny stanovené položky majetku charakteru
položky zásobování vyrobené v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2, dodá také návrh
katalogizačních dat výrobku (dále jen „NKDV“), zpracovaný katalogizační agenturou. Předání
SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností prodávajícího podle této dohody
a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních
dat. Položky zboží již katalogizované, nebudou předmětem katalogizace a prodávající uvede
u tohoto zboží pouze číslo KČM. Na položky zboží katalogizované v zahraničí nebo vyrobené
v zemi katalogizující podle zásad NATO prodávající vyplní pro předmět pořízení pouze
Soubor povinných údajů pro katalogizaci ve formuláři umístěném na
o
na
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Katalogizovány budou následující položky:
Pro část A:
Název pořizované komodity
Optické přístroje pro ÚP
CZ BREN 2,
5,56 x 45 mm

Popis pořizované komodity
Zaměřovací kolimátorový dalekohled COMPM4 pro
ÚP CZ BREN 2
Zaměřovací systém - přídavný denní dalekohled
3XMAG-1 pro ÚP CZ BREN 2
Vícefunkční laserový značkovač/osvětlovač –
zaměřovací laser s dvojitým paprskem - progresivní
DBAL-A4 pro ÚP CZ BREN 2
Zaměřovací systém - přídavný noční dalekohled NVMag3A
Souprava pro střelbu značkovací municí pro ÚP CZ
BREN 2
Náboj 5,56 mm značkovací Blue
Náboj 5,56 mm značkovací Red
Náboj 5,56 mm značkovací Yellow

Pro část B:
Název pořizované komodity
Puška CZ BREN 2,
7,62 x 51 mm NATO

Popis pořizované komodity
Puška CZ BREN 2, 7,62 x 51 mm NATO
s příslušenstvím
Optické přístroje pro pušku Denní zaměřovač Nightforce Atacr 1-8x24 F1 pro
pušku CZ BREN 2, 7,62 x 51mm NATO
CZ BREN 2,
Noktovizní předsádka MilSight T105 UNS pro pušku
7,62 x 51 mm NATO
CZ BREN 2, 7,62 x 51 mm NATO
Osvětlovač SPIR pro pušku CZ BREN 2, 7,62 x 51
mm NATO
Souprava náhradních dílů pro opravu 25 ks zbraní,
Náhradní díly
a příslušenství k CZ BREN 2, 1 : 25
Souprava zbrojíře pro opravu a hodnocení
7,62 x 51 mm NATO
technického stavu 25 ks zbraní, 1 : 25
Souprava náhradních dílů pro opravu 25 ks denních
zaměřovačů Nightforce Atacr 1-8x24 F1, 1 : 25
Souprava náhradních dílů pro opravu 25 ks,
osvětlovačů SPIR, 1 : 25
Souprava náhradních dílů pro opravu 25 ks
noktovizních předsádek MilSight T105 UNS, 1 : 25
Pro část C 1:
Název pořizované komodity
Pistole

Popis pořizované komodity
Pistole CZ P-10 C 9x19 NATO
Pistole CZ P-10 C 9x19 NATO s úpravou pro tlumič
hluku výstřelu
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Tlumič hluku výstřelu CZ 9 mm
Pouzdro na pistoli se stehenní platformou
Pouzdro na tlumič hluku výstřelu
Pouzdro pro zásobník PI
Souprava pro střelbu značkovací municí pro pistoli
CZ P-10 C 9x19 NATO
Taktická svítilna Inforce aplc
Náboj 9 mm značkovací Blue
Náboj 9 mm značkovací Red
Náboj 9 mm značkovací Yellow
Náhradní díly
a měrky zbrojíře

Poměrová souprava náhradních dílů 1 : 1000 pro
opravy pistolí CZ P-10 C 9x19 NATO
Souprava nářadí zbrojíře pro opravy pistolí CZ
P-10 C 9x19 NATO

Pro část C 2:
Název pořizované komodity
Pistole

Náhradní díly
a měrky zbrojíře

Popis pořizované komodity
Pistole CZ P-10 F 9x19 NATO
Pistole CZ P-10 F 9x19 NATO s úpravou pro tlumič
hluku výstřelu
Tlumič hluku výstřelu CZ 9 mm
Pouzdro na pistoli se stehenní platformou
Pouzdro na tlumič hluku výstřelu
Pouzdro pro zásobník PI
Poměrová souprava náhradních dílů 1 : 1000 pro
opravy pistolí CZ P-10 F 9x19 NATO
Souprava nářadí zbrojíře pro opravy pistolí
CZ P-10 F 9x19 NATO

Pro část D:
Název pořizované komodity

Popis pořizované komodity

PDW CZ SCORPION EVO 3 Pouzdro textilní pro zásobníky osobní obranné
A1, 9 x 19 mm
zbraně PDW CZ SCORPION EVO 3 A1
Optické přístroje pro PDW
Kolimátorový zaměřovač MICRO T2 pro PDW
CZ SCORPION EVO 3 A1
Katalogizace zboží proběhne ve dvou etapách:
 první část návrhu katalogizačních dat bude dodána na celek pro přidělení KČM před
zahájením VZ;
 druhá část návrhu katalogizačních dat spojená s předmětem obchodně – závazkového vztahu
pro zajištění provozu, oprav a údržby (výbava zbrojíře, nářadí a náhradní díly) bude dodána
po provedení VZ, avšak před fyzickým dodáním předmětu obchodně – závazkového vztahu
podle podmínek stanovených katalogizační doložkou.
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ČLÁNEK IX
STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI
1. Smluvní strany se dohodly, že na položky předmětu dohody vyrobené v ČR a uvedené
v čl. II odst. 1 části A, B, C 1, C 2 a D vyjma textilních součástek bude uplatněno státní
ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., v rozsahu odborného dozoru nad
jakostí a konečné kontroly na základě schválené technické dokumentace uvedené v tabulce
čl. II odst. 4 této dohody za podmínek a požadavků uvedených v příloze č. 4a) této
(Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti) dohody.
-

Prodávající je povinen minimálně 7 pracovních dnů předem písemně
známit Úřadu připravenost výrobce k zahájení výroby zboží a stejným
mit připravenost výrobce k provedení konečné kontroly.

-

Státní ověřování jakosti bude provádět ZSOJ Úřadu na základě pověření vystaveného
tímto úřadem.

2. Smluvní strany se dohodly, že na položky předmětu dohody vyrobené v zahraničí a uvedené
v čl. II části A, B, C 1, C 2 a D vyjma textilních součástí bude uplatněno státní ověřování
jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., v rozsahu odborného dozoru nad jakostí a
konečné kontroly na základě schválené technické dokumentace uvedené v tabulce čl. II
odst. 4 této dohody za podmínek a požadavků uvedených v příloze č. 4a) této dohody.
3. Smluvní strany se dohodly, že na textilní součástky týkající se položek předmětu dohody
uvedených v čl. II odst. 1 části A, B, C1, C2, D a E bude uplatněno SOJ ve smyslu zákona
309/2000 Sb., na základě rozhodnutí Úřadu o provedení SOJ v rozsahu konečná kontrola na
území ČR na základě schválené technické dokumentace uvedené v tabulce čl. II odst. 4 této
dohody za podmínek a požadavků uvedených v příloze č. 4b) „Požadavky na zabezpečení
státního ověřování jakosti materiálu osobního použití“ této dohody, přičemž požadavky na
rozsah SOJ uvedené v této příloze mohou být upřesněny či změněny v rámci uzavírání
jednotlivých dohod o plnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Úřad v souladu se zákonem č. 309/2000 Sb. požádá
příslušný úřad státu výrobce o provádění státního ověřování jakosti (dále jen „GQA“ –
Government Quality Assurance) výrobků vyráběných na území státu výrobce vyjma
textilních součástí.
5. Provádění státního ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady a za
případnou škodu vzniklou kupujícímu.
6. Prodávající se zavazuje zapracovat do dohody se zahraničním výrobcem následující
ustanovení:
a) výrobce umožní zástupci příslušného úřadu – Government Quality Assurance
Representative (GQAR) – provést státní ověřování jakosti podle alianční publikace
NATO: AQAP 2110, Ed. D NATO Quality Assurance Requirements For Design,
Development And Production;
b) výrobce – poskytovatel předloží GQAR na jeho vyžádání veškerou technickou
dokumentaci k výrobku;
c) výrobce k dodávce přiloží Certificate of Conformity na jednotlivé výrobky, které potvrdí
GQAR;
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d) výrobce předloží GQAR žádost o povolení odchylky a výjimky, které nemají vliv na
takticko-technické parametry výrobku, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu,
opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu;
e) výrobce předloží GQAR žádost o posouzení odchylky a výjimky, které mají vliv na
takticko-technické parametry výrobku, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu,
opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu a které se z uvedeného
důvodu postoupí nabyvateli ke schválení;
f) výrobce umožní GQAR účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu uplatněna.
7. Bezprostředně po uzavření dohody s výrobcem předá prodávající kopii dohody mezi
prodávajícím a výrobcem Úřadu jako nutný podkladový materiál pro vyžádání státního
ověřování jakosti u obdobného úřadu státu výrobce.
ČLÁNEK X
KONTROLNÍ ZKOUŠKY A VOJSKOVÉ ZKOUŠKY
1. Na zboží předmětu dohody, které není zavedeno v armádách NATO a nemá přiděleno NSN
budou provedeny u VTÚ, s.p., odštěpný závod VTÚVM Slavičín KZ.
2. Smluvní strany se dohodly, že před dodáním zboží budou na zboží uvedeném v příloze č. 5
provedeny KZ s tím, že kupující jejich provedení požaduje a prodávající s jejich provedením
souhlasí. Prodávající zabezpečí účast svého zástupce po celou dobu přípravy, provádění
a vyhodnocení zkoušek v místě konání KZ, kam je prodávající povinen dopravit zboží určené
ke KZ. KZ budou provedeny na náklady prodávajícího (včetně dodání munice). Náklady
prodávající uhradí do zahájení KZ.
3. Prodávající je povinen současně s poskytnutím zboží k provedení KZ předat kupujícímu
zprávy o výsledcích všech doposud provedených zkoušek (včetně závěrů zkoušek
provedených zkušebnami/laboratořemi) jako doklad, že dodávané zboží svým konstrukčním,
výrobním a technologickým provedením splňuje technické parametry, požadavky a kritéria,
uvedená v takticko – technických požadavcích (dále jen „TTP“). Výrobce provede zkoušky
ověřovací série výroby za podmínek stanovených výrobcem ve výrobní dokumentaci. ZOS
proběhne u zbraní, které se zavádějí do výroby a u nichž dosud neproběhly ZOS. Za
předpokladu, že ZOS proběhly, doloží výrobce výsledky ZOS v rámci KZ.
4. KZ budou provedeny s cílem plnohodnotně ověřit a objektivně posoudit technickou
způsobilost a úroveň splnění – dosažení požadovaných technických parametrů
a charakteristik zboží uvedených v příloze č. 1 (A, B, C 1, C 2, D a E) této dohody.
5. Prodávající oznámí kupujícímu do 30 dnů od podpisu dohody termín připravenosti
k zahájení KZ.
6. KZ budou provedeny podle kupujícím schváleného „Programu a metodiky provedení KZ“
(dále jen „Program KZ“), zpracovaného na náklady prodávajícího akreditovaným
pracovištěm rezortu MO ČR. Návrh programu KZ projedná kupující s prodávajícím.
Program KZ předá prodávající kupujícímu do 60 dnů od oznámení termínu připravenosti
k provedení KZ. Výsledkem KZ bude „Závěrečná zpráva o provedených KZ“.
7. Prodávající dodá na své náklady zboží určené ke KZ do místa provedení KZ na dobu
nezbytně nutnou k jejímu provedení. Potřebná doba na provedení KZ se předpokládá v délce
60 (šedesáti) kalendářních dnů.
8. Na zboží předmětu zakázky, které není zavedeno v rezortu MO (nemá přiděleno KČM)
budou provedeny VZ.
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9. Prodávající se zavazuje před dodáním zboží bezplatně poskytnout kupujícímu zboží do VZ
uvedeném v příloze č. 5 (včetně dodání munice) k provedení VZ a toto na vlastní náklady
přepravit do a z místa konání VZ (Vojenský výcvikový prostor na území ČR). Při VZ budou
využity zbraně, se kterými byly provedeny KZ (kromě zbraní na kterých byla provedena
zkouška životnosti). Prodávající bere na vědomí, že zbraň, na které byla ověřována životnost
v KZ, nebude předmětem dodání zboží a po KZ bude vrácena prodávajícímu. Zbraně
a optická zařízení budou po VZ na náklady prodávajícího repasovány a mohou být
předmětem dodání zboží. Na takovém zboží bude provedena SOJ v rozsahu Konečná
kontrola. Nařízení k provedení VZ zpracuje kupující. Předmětem VZ bude ověření, zda
zboží splňuje požadavky kupujícího dle přílohy č. 1 (A, B, C 1, C 2, D, E) této dohody.
Vyhovující výsledek vojskových zkoušek je podmínkou pro převzetí zboží kupujícím.
Kupující je oprávněn zboží v případě nevyhovujících výsledků KZ nebo VZ nepřevzít a
odstoupit od dohody. V takovém případě prodávající není oprávněn uplatňovat nárok na
úhradu nákladů, které v souvislosti s plněním dohody vynaložil.
10. Prodávající se zavazuje před provedením KZ a VZ zabezpečit bezplatné zaškolení osob
kupujícího dle čl. IV odst. 7 této dohody a důsledně seznámit tyto se zkoušeným zbožím
z hlediska konstrukce, technologie, správnosti a režimu použití, požadavků na údržbu, na
dodržení bezpečnosti práce, protipožární ochrany, hygieny apod.
11. Potřebná doba na provedení VZ se předpokládá v délce 30 (třiceti) kalendářních dnů.
12. Kupující zabezpečí na své náklady provedení VZ, vyhodnocení VZ a vyhotovení závěrečné
zprávy. VZ budou provedeny na základě programu VZ, jehož návrh bude předán
prodávajícímu nejpozději 14 (čtrnáct) dnů před zahájením VZ. Kupující se zavazuje zajistit
provedení VZ na území ČR.
13. Kupující předá prodávajícímu „Zprávu o výsledcích VZ“ do 10 (deseti) pracovních dnů od
vyhodnocení VZ.
14. Po dobu od převzetí zboží kupujícím k provedení KZ a VZ do doby předání zboží zpět
prodávajícímu nese odpovědnost za škody na zboží kupující. V případě poškození zboží při
provádění KZ a VZ v souladu se schválenými postupy (programem zkoušek), škoda vzniklá
v souvislosti s prováděním KZ a VZ na tomto zboží a škoda tímto zbožím způsobená jde
k tíži prodávajícího.
15. V případě, kdy budou během KZ a VZ zjištěny vady zboží, je prodávající tyto povinen
neprodleně na vlastní náklady odstranit. V případě, že bude dodáváno zboží zavedené
v AČR, nebudou KZ a VZ prováděny.
16. Podmínkou zahájení jednotlivých druhů zkoušek organizovaných kupujícím je zpráva ze
zkoušek předcházejících s hodnocením vyhovující.

ČLÁNEK XI
VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY
1. Vlastnické právo se převádí z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží
zástupcem kupujícího, potvrzením Předávacího protokolu a Dodacího listu dle čl. VI odst. 4
této dohody.
2. Prodávající odpovídá za případné porušení práv průmyslového nebo jiného duševního
vlastnictví třetích osob při výrobě zboží. Prodávající je povinen předat zboží bez právních
vad.
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3. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží
zástupcem kupujícího a potvrzením Předávacího protokolu a Dodacího listu dle
čl. VI odst. 4 této dohody.

ČLÁNEK XII
ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
1. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni převzetí zboží zástupcem kupujícího
a potvrzením Předávacího protokolu a Dodacího listu dle čl. VI odst. 4 této dohody. Délka
záruční doby je 24 (dvacet čtyři) měsíců. V případě oprávněného uplatnění reklamace se běh
záruční doby pozastavuje po dobu trvání reklamačního řízení.
2. Reklamací se
-mailové zprávy na adresu
ebo faxové
zprávy na čísl
upujícím (dále jen „oznám
věci jedná náčelník Vojenského zařízení 5512 Štěpánov, tel.:
nebo jím pověřená osoba (dále jen „zástupce kupujícího“). V případě, že vada vznikla na
zboží, které se nachází mimo území ČR, bude dopraveno na náklady kupujícího do České
republiky a reklamaci uplatní zástupce kupujícího. Reklamace je uplatněna dnem odeslání
oznámení o reklamaci na adresu prodávajícího. Den odeslání oznámení o reklamaci na
adresu prodávajícího se považuje za den zahájení reklamačního řízení.
3. Pokud má reklamované zboží vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla tato
vada bezplatně a řádně prodávajícím odstraněna nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů
ode dne zahájení reklamačního řízení, v případě, že se jedná o nakupované zahraniční zboží,
je reklamační lhůta 30 (třicet) kalendářních dní od získání vývozní licence prodávajícím
v souladu se zákonem č. 38/1994 Sb. o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Jdeli o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno,
nebo jde-li o vadu, jejíž odstranění by vzhledem k povaze vady bylo neúměrné, má kupující
právo na výměnu zboží nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne zahájení
reklamačního řízení. Za den ukončení reklamačního řízení se považuje den, kdy bylo
bezvadné zboží předáno kupujícímu.
4. Kupující se zavazuje ode dne uplatnění reklamace zpřístupnit prodávajícímu reklamované
zboží v sídle Vojenského zařízení 5512 Štěpánov. Není-li možné provést odstranění vady
reklamovaného zboží v sídle tohoto vojenského zařízení, kupující předá zboží
k odstranění vady prodávajícímu. O předání zboží k odstranění vady bude sepsán mezi
předávajícím a přebírajícím protokol.
5. Prodávající prohlašuje, že je schopen zabezpečit dodávky náhradních dílů zboží min. po
dobu 20 (dvaceti) let ode dne uplynutí záruční doby ve vztahu k poslednímu kusu
konkrétního druhu zboží, jehož se záruka týká. Speciální údržba a pozáruční servis (opravy)
budou prováděny rezortním pracovištěm Centra zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč (VZ
551240), úsek oprav Jaroměř.
6. Veškeré náklady v případě oprávněné reklamace jdou k tíži prodávajícího. Jestliže
se prodávající do 5 (pěti) pracovních dnů od zahájení reklamačního řízení nevyjádří
k oznámení o reklamaci, platí, že reklamace je oprávněná v plném rozsahu.
7. Prodávající je povinen uplatněné vady zboží v záruce písemně oznámit Úřadu na adresu:
ossoj@army.cz.
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ČLÁNEK XIII
VADY ZBOŽÍ A NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ
Odpovědnost za vady a nároky z vad na zboží se řídí ustanoveními § 2099 až 2117 OZ.

ČLÁNEK XIV
SMLUVNÍ SANKCE
1. Prodávající se zavazuje, že v případě prodlení s řádným dodáním zboží v termínech, které
budou uvedeny v dohodách o plnění, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z ceny řádně nedodaného zboží včetně DPH, s jehož řádným dodáním je prodávající
v prodlení, za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok
z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady dle čl. XII odst. 3 této dohody zaplatí
prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného zboží včetně
DPH za každý započatý den prodlení až do odstranění vady.
4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy
k jejich zaplacení povinné straně.
5. Smluvní pokutu 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 v plné výši.

ČLÁNEK XV
ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
a) dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně a prokazatelně
vynaložených nákladů,
b) jednostranným odstoupením od dohody pro její podstatné porušení
ze smluvních stran s tím, že podstatným porušením dohody se rozumí:

některou

 nedodání zboží řádně a/nebo včas,
 nedodržení ujednání o poskytnutí záruky a reklamacích dle čl. XII této dohody,
 nedodržení povinností prodávajícího dle čl. IV této dohody,
 nevyhovující výsledek KZ nebo VZ,
c) jednostranným odstoupením od dohody pro případ vyhlášení insolvenčního řízení vůči
majetku prodávajícího, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči
prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě insolvenčního
řízení.
V případě jednostranného odstoupení od dohody nemá smluvní strana, která dohodu podstatně
porušila, právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů.
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ČLÁNEK XVI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Právní vztahy neupravené touto dohodou se řídí OZ a předpisy souvisejícími.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je vyhotovena ve dvou výtiscích
o 22 listech a 17 přílohách o 84 listech, z nichž každý má stejnou platnost. Každá ze
smluvních stran obdrží 1 výtisk.
3. Dohoda může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými,
vzestupně číslovanými dodatky, jejichž obsah bude oběma smluvními stranami schválen
a podepsán.
4. Nedílnou součástí dohody ke dni jejího podpisu jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1-A - Takticko – technické údaje, provozní a užitkové vlastnosti požadovaného
zboží pro část A - Útočná puška CZ BREN 2, ráže 5,56 x 45 mm s 11“
a 14“ hlavní – 19 listů.
Příloha č. 1-B - Takticko – technické údaje, provozní a užitkové vlastnosti požadovaného
zboží pro část B - Puška CZ BREN 2, ráže 7,62 x 51 mm NATO –
12 listů.
Příloha č. 1-C1 - Takticko – technické údaje, provozní a užitkové vlastnosti požadovaného
zboží pro část C 1 - Pistole CZ P-10 C 9x19 NATO 8 listů.
Příloha č. 1-C2 - Takticko – technické údaje, provozní a užitkové vlastnosti požadovaného
zboží pro část C 2 Pistole CZ P-10 F 9x19 NATO –
7 listů.
Příloha č. 1-D - Takticko – technické údaje, provozní a užitkové vlastnosti požadovaného
zboží pro část D - Osobní obranná zbraň PDW CZ SCORPION
EVO 3 A1, ráže 9 x 19 mm – 6 listů.
Příloha č. 1-E - Takticko – technické parametry textilních doplňků – 15 listů.
Příloha č. 2-A - Stanovení etap plnění a cena komodit ÚP CZ BREN 2, ráže 5,56 x 45
mm s 11“ a 14“ hlavní – 2 listy.
Příloha č. 2-B - Stanovení etap plnění a cena komodit pušky CZ BREN 2, ráže
7,62 x 51 mm NATO – 1 list.
Příloha č. 2-C 1 - Stanovení etap plnění a cena komodit Pistole CZ P-10 C 9x19 NATO –
1 list.
Příloha č. 2-C 2 - Stanovení etap plnění a cena komodit Pistole CZ P-10 F 9x19 NATO –
1 list.
Příloha č. 2-D - Stanovení etap plnění a cena komodit Osobní obranná zbraň PDW CZ
SCORPION EVO 3 A1, ráže 9 x 19 mm – 1 list.
Příloha č. 3 -

Katalogizační doložka – 1 list.

Příloha č. 4a) -

Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti – 2 listy.

Příloha č.4b) -

Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti – 5 listů.

Příloha č. 5 -

Požadavky na zkoušení ručních palných zbraní – 1 list.
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Příloha č. 6 -

Výzva k plnění – 1 list.

Příloha č. 7 -

Dohoda o plnění – 1 list.

5. Prodávající souhlasí se zveřejněním textu dohody s výjimkou informací označených
prodávajícím jako obchodní tajemství dle § 504 OZ
6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dohody připojují smluvní strany pod ní své podpisy.
V Praze dne

V Uherském Brodě dne
Ing. Ladislav
Britaňák,
MBA

--------------------------------------------------za kupujícího
Mgr. Lubor KOUDELKA
náměstek pro řízení SVA MO
na základě příkazu k zastupování

Digitálně podepsal
Ing. Ladislav Britaňák,
MBA
Datum: 2020.04.20
10:43:12 +02'00'

------------------------------------za prodávajícího
Ing. Ladislav BRITAŇÁK, MBA
předseda představenstva

Ing. Jan
ZAJÍC

Digitálně podepsal
Ing. Jan ZAJÍC
Datum: 2020.04.20
10:39:52 +02'00'

------------------------------------za prodávajícího
Ing. Jan ZAJÍC
místopředseda představenstva
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Příloha č. 1-A k RD č. 201060125
Počet listů: 19
Takticko – technické údaje, provozní a užitkové vlastnosti požadovaného zboží pro
část A - Útočná puška CZ BREN 2 ráže 5,56 x 45 mm s 11“ a 14“ hlavní
(KČM 0010540000248) BREN 2 s 14“ hlavní
(NSN 1005160071110)
(KČM 0010540000217) BREN 2 s 11“ hlavní
(NSN 1005160071109)
Útočná puška s ukončeným vývojem ráže 5,56 x 45 NATO CZ BREN 2 s 11“ a 14“ hlavní
je automatická ruční palná zbraň, schopná střílet dávkami a jednotlivými ranami, vybavená
sklopnými mechanickými, stranově i výškově rektifikovatelnými mířidly, s přesností
střelby jednotlivými ranami do 4 MOA. Zbraň umožňuje střelbu cvičnými a speciálními
náboji s minimálním dovybavením zbraně. Automatika zbraně je založena na odběru
prachových plynů z hlavně s pístovým mechanismem. Závěrový mechanismus je při
výstřelu uzamčený. Pro lepší ovladatelnost a manipulaci se zásobníkem při přebíjení je
šachta vybavena oboustranným (pravým a levým) záchytem zásobníku umístěným na
bočních stěnách šachty. Nad levým záchytem zásobníku je umístěn záchyt závěru. Je na
něm umístěný ovladač pro vypuštění závěru ze střelecké pohotovosti a ovladač pro
případné manuální zajištění závěru v zadní poloze (např. pro kontrolu nábojového prostoru
při ukončení střelby). Záchytem závěru je možné manipulovat pomocí ovladače v přední
části lučíku. Na ústí šachty je provedeno sražení hrany pro rychlejší navedení a zasunutí
plného zásobníku při přebíjení. V základní sestavě zásobníkové šachty jsou zásobníky
umožňující zároveň použití zásobníků typu M4/M16. Povrchová úprava zásobníků
zamezuje demaskujícím účinkům. Úroveň odrazivosti je maximálně 20%. Povrchová
ochrana zbraně musí být zároveň odolná proti chemickým látkám používaných v AČR
k dekontaminaci materiálu po použití bojových otravných látek a následkům jaderného
výbuchu (radioaktivní spad).
Ke každé zbrani bude dodáno 8 zásobníků, uložení zásobníků je řešeno pouzdry
z impregnované textilie ve složení 4 ks pouzder pro 1 zásobník a 2 ks pouzder pro 2
zásobníky, uzavírání pouzder je řešeno mechanismem springlock. Pouzdra na zásobníky se
požadují v barevném provedení maskovací vzor AČR lesní v barevném provedení podle
ČOS 108017, 2. vydání, Maskovací vzory AČR a ČOS 108019, 2. vydání, Metody
hodnocení fyzikálně optických vlastností maskovacích vzorů AČR v laboratorních
podmínkách.
Pouzdra umožňují uložení zásobníků ústím nahoru i dolů. Textilie pouzder splňuje
ochranné, maskovací a další požadavky podle ČOS 108017, 2. vydání, Maskovací vzory
AČR a ČOS 108019, 2. vydání, Metody hodnocení fyzikálně optických vlastností
maskovacích vzorů AČR v laboratorních podmínkách. Pouzdra zásobníků lze standardně
fixovat na křížovou vazbu. Taktický popruh ke zbrani bude v barvě černá Pantone 19-4008
a popruhy pouzder požaduji v barvě Pantone 18-0627.
Zbraň umožňuje vedení střelby při všech možných bojových činnostech, za použití
prostředků individuální ochrany proti ZHN zavedených v AČR, při použití zimních
doplňků, balistické ochrany jednotlivce a ochranných taktických brýlí, za hraničních
klimatických a bojových podmínek.
Zbraň je vybavena rozhraním Picatinny rail dle MIL-STD-1913, na horní, spodní
a obou bočních plochách, umožňujících připevnění variabilního příslušenství,
jako optických a zaměřovacích přístrojů (průhledový zaměřovač kolimátorového typu,
zvětšovací modul, noktovizor), měřících, značkovacích a osvětlovacích zařízení.
Rozhraním Picatinny rail dle MIL-STD-1913 je zabezpečeno i připevnění podvěsného
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granátometu a jeho zaměřovače. Ke zvýšení střeleckého komfortu je ke zbrani dodáván
kryt Picatinny rail ve formě tzv. žebrového krytí, jenž vyplňuje meziprostory nevyužitého
prostoru railů. Kryt je dodáván ve 3 ks jednotné délky a střelec si ho uzpůsobí dle
své potřeby a umístění příslušenství.
Ústí hlavně je standardně přizpůsobeno pro uchycení tlumiče plamene, násadce
pro cvičnou střelbu, tlumiče hluku výstřelu a kompenzátoru zdvihu. Zbraň umožňuje
vedení střelby ze standardizovaných střílen zavedených bojových vozidel. Balistická
životnost hlavně je garantována min. 20 000 výstřelů, technická životnost pušky jako celku
je min. 20 let. Zbraň je spolehlivá, bezpečná při používání a manipulaci. Poruchovost
zbraně je garantována do 0,2 %, bez započítání vad vlivem střeliva. Zbraň splňuje
požadavky na spolehlivou funkci ve ztížených podmínkách (prach, bláto, přechodové
teploty) dle STANAG AC 225/D14, TPVD 637 - 81. Střelbu ze zbraně je možné spolehlivě
vést standardizovanými náboji se všemi typy střel.
Povrchová ochrana zbraně zajišťuje minimální odrazivost světelných zdrojů
(za účelem dosažení maximálního snížení odrazivosti je vnější část plynové trubice
černěna) a odolnost proti otěru, korozi, sladké i slané vodě, vlhku, agresivním látkám
a produktům vznikajících při střelbě při použití konzervačních prostředků, schválených
k používání v AČR. Na zbrani nejsou žádné ostré hrany a výrazné výstupky (plochá zbraň)
kromě Picatinny rail dle MIL-STD-1913. Všechny ovládací prvky jsou dostupné
a mají plynulý chod. Zbraň bude dodána se hřbetem vel. S na pistolové rukojeti zbraně
a náhradním hřbetem ve vel. M.
Teleskopická ramenní opěra je vybavena pryžovou protiskluzovou botkou,
má 3 polohy nastavení délky a je možné ji sklopit na pravou stranu zbraně. Zbraň
s využitím části spodního Picatinny rail umožňuje připevnění přídavné rukojeti, například
jako ovládacího prvku systému modulárního bojového kompletu V21, bez negativního
vlivu na možnost a komfort vedení střelby. Ke každé zbrani je dodávána taktická rukojeť
(například PP GRIP, nebo obdobného technického řešení).
Součástí zbraně je dvoubodový univerzální popruh, který lze používat i jako jednobodový.
Jeho uchycení neovlivňuje ovládání a střelbu ze zbraně.
Použité materiály u zbraně jsou nehořlavé, případně mají zvýšenou odolnost proti hoření,
jsou nárazuvzdorné a mají vysokou odolnost proti mechanickému poškození. Teplo
světelný záblesk vznikající při střelbě je odváděn tak, aby neobtěžovalo střelce a záblesky
nepoškozovaly optické přístroje – neznemožňovaly zamiřování.
Základní rozebírání a složení zbraně pro běžnou údržbu je možno provést
bez jakýchkoliv nástrojů popř. s nástroji, jež jsou součástí příslušenství zbraně. Prostředky
pro údržbu, odstranění jednoduchých závad a podporu výcviku jsou součástí příslušenství
zbraně v následujícím složení:
1 ks plastový kartáček;
2 ks mosazných kartáčků na vývrt;
1 ks děleného vytěráku (sada);
1 ks balení hadříků pro čištění;
1 ks lankového vytěráku typu „BORE SNAKE“;
1 ks olejničky s olejem Interflon FIN LUBE TF;
2 ks mosazného kartáčku na nábojovou komoru;
1 ks škrabky;
1 ks
cvičného násadce (variantně SOLO);
1 ks
oko vytěráku;
1 ks
silonový kartáček;
1 ks
montážní klíč č.10;
1 ks
klíč na seřízení mušky.
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Identifikace zbraně je zajištěna výrobním číslem na hlavních dílech zbraně
a označením výrobce na pouzdru zbraně. Útočný nůž je vybaven základní hlavicí určenou
k upevnění nože na zbraň (neplatí pro hlaveň 11“). Útočný nůž je dodáván v pouzdře
viz. Příloha č. 1 - E s možností upevnění k opasku, nebo křížové vazbě a opatřen pojistnou
gumou určenou ke zvýšení fixace nože v pouzdře.
Základní takticko – technické požadavky (dále jen TTP) podle TP:

















Ráže: 5,56 x 45 NATO;
Počet drážek: 6;
Stoupání drážek - 178 (± 5 mm) vpravo;
Délka hlavně 11“ - 280 1 mm; 14“ 357  1 mm
Šířka zbraně se vztyčenou ramenní opěrou – 80  2 mm;
Šířka zbraně se sklopenou ramenní opěrou - 104  2 mm;
Výška zbraně se zásobníkem a bez mířidel - 234  2 mm;
Teoretická rychlost střelby - 850 ± 100 ran/min;
Účinný dostřel 11“ - 400 m; 14“ 500 m;
Přesnost střelby jednotlivými ranami do 4 MOA;
Hmotnost zbraně s mechanickými mířidly (bez zásobníku, popruhu, útočného nože
a optických mířidel 11“– max. 3,05 kg, 14“ max. 3,25 kg;
Balistická životnost hlavně útočné pušky 20 000 výstřelů;
Poruchovost (bez započítání vad střeliva) do 0,2 %;
Technická životnost zbraně útočné pušky jako celku - min. 20 let;
Rozsah pracovní teploty - od - 50C do + 50;
Počet nábojů v zásobníku - 30 ks.

Takticko-technické požadavky textilního příslušenství a požadavky na materiálové složení jsou
uvedeny v příloze č. 1-E Takticko-technické parametry textilních doplňků.
Souprava pro střelbu značkovací municí pro CZ BREN 2
Souprava je určena pro cvičnou střelbu značkovacím střelivem a taktický výcvik na
kontaktní vzdálenost (CQB, FIBUA, apod.). Souprava je řešena formou vložného
adaptéru a je kompatibilní se zbraní CZ BREN 2 – 5,56 x 45 mm NATO v provedení
s 11“ nebo 14“ hlavní.
Požadavky:








Adaptér nesmí umožnit vystřelení ostrého střeliva ani po drobných úpravách běžně
dostupnými, jednoduchými nástroji.
Do adaptéru nesmí být možno zamontovat žádnou součást z „ostré“ zbraně (např.
závorník apod.), která by měla za následek možnost vystřelení ostrého náboje.
Musí být zaručena spolehlivost celého systému (závadovost systému ve všech
režimech střelby musí být maximálně 1 % bez započítání vad vlivem střeliva, tj. 1
závada na 100 ran, z vyčištěné zbraně).
Celý systém musí být řešen tak, aby zbraň byla odlišná od „ostré“ zbraně a zároveň
zbraň musí být identifikovatelná na první pohled jak uživatelem, tak protivníkem.
Zásobník musí mít možnost jasného označení modrou barvou a musí mít spolehlivou
funkci ve všech zbraních typu CZ BREN 2 v příslušné ráži.
Musí být zaručena jednoduchá aplikace (vkládání a vyjímání) adaptéru do zbraně CZ
BREN 2 v běžných vojskových podmínkách beznářaďově, popř. s jednoduchým
nářadím dodávaným výrobcem.
Při instalaci adaptéru nesmí dojít k poškození zbraně a nesmí být možnost upravit
spoušťový mechanismus za použití běžného nářadí.
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Přesnost střelby zbraně se zamontovaným adaptérem musí být na 10 m v rozsahu
nekrytě ležící figury (cca 40x40 cm) a na 25 m v rozsahu stojící figury
(cca 150x50 cm).
Životnost systému musí být minimálně 5 000 výstřelů.
Během celé životnosti se nesmí vyskytnout žádná závada, která by měla za následek
ohrožení zdraví nebo života střelce, s výjimkou závad způsobených střelivem.
Během celé životnosti se nesmí vyskytnout žádná závada, která by měla za následek
poškození nebo zničení hlavního dílu hostitelské zbraně.
Systém nesmí umožnit špatnou instalaci do hostitelské zbraně.

Balení:
Adaptér je dodáván v kompaktním kufříku.
Balení obsahuje:





samotný adaptér
příslušenství k označení zásobníku a zbraně
záruční list
návod k použití

Zaměřovací systém - přídavný noční dalekohled NV-Mag3A
Přídavný noční dalekohled NV-Mag3A je pasivní zaměřovač s ukončeným vývojem, určený pro
útočnou pušku. Integrace na pušku je provedena rozhraním MIL-STD-1913 Picatinny rail nebo
ji lze provést i rozhraním libovolným. Při integraci dalekohledu je tento umístěn ve směru
optické osy kolimátorového zaměřovače. Konstrukce a technické parametry dalekohledu
umožňují střelci užívání přístroje a zajišťují přesnou střelbu i při velmi nízkých úrovních
osvětlení. Dalekohled je navržen tak, aby umožnil pozorování, detekci a zaměřování cílů přes
průhledové zaměřovače kolimátorového typu.
Koncepce a konstrukce tohoto dalekohledu umožňuje jeho využití jako samostatného,
nezávislého monokulárního pozorovacího přístroje se zvětšením 3x. Konstrukce dalekohledu je
navržena tak, aby bezpečně odolával a byl zároveň schopen přesně pracovat při režimu střelby,
kdy max. energie náboje zbraně odpovídá 2000 J. Rázová odolnost dalekohledu je 500 g.
Technická životnost dalekohledu je minimálně 20 let nebo 20 000 výstřelů, v závislosti na
způsobu jeho používání. Minimální technická životnost MKZJO je stanovena jeho výrobcem
a pro typy MKZJO použitých v dalekohledu NV-Mag3A se jedná o 10 000 provozních hodin
nebo 10 000 výstřelů.
Dalekohled umožňuje střelci bez omezení používat prostředků individuální ochrany proti ZHN
zavedených v AČR, používat zimních doplňků, balistické ochrany a ochranných brýlí, a to za
všech bojových a hraničních klimatických podmínek. Povrchová úprava dalekohledu zajišťuje
minimální odrazivost světelných zdrojů, které by zvyšovaly demaskující efekty. Dalekohled
nemá žádné zdroje záření vyzařující v oblasti fungování MKZJO. Povrch dalekohledu je odolný
vůči otěru, korozi, slané a sladké vodě, vlhku, agresivním látkám, bojovým otravným látkám
a produktům vznikajícím při střelbě. Na dalekohledu se nevyskytují žádné výstupky ani ostré
hrany.
U všech ovládacích prvků je zajištěn plynulý chod a snadná dostupnost. Ochrana MKZJO před
jeho přesvětlením je zajištěno integrovaným obvodem uvnitř MKZJO. Dalekohled je vybaven
ochrannou krytkou, chránící MKZJO před jeho poškozením vlivem bodových zdrojů a vlivem
vysoké úrovně osvětlení. Všechny materiály použité u dalekohledu jsou nehořlavé,
mrazuvzdorné a odolné proti mechanickému poškození. Na údržbu dalekohledu jsou kladeny
minimální požadavky.
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Základní údržbu lze provádět i na úrovni uživatele. Záruční a pozáruční opravy zajistí
prodávající a výrobce po dobu min. 10 let od poslední dodávky. Identifikace přídavného
dalekohledu je zajištěna typovým označením výrobku. Dále je součástí výrobku jeho výrobní
číslo. Na výrobku je rovněž uvedeno logo výrobce. Balení dalekohledu je zajištěno dvěma
způsoby. Samotný dalekohled je zabalen do textilního ochranného obalu (taktické brašny)
a společně s příslušenstvím uložen do plastového nárazuvzdorného transportního a skladovacího
obalu. Objektiv je chráněn ochrannou krytkou, okulár má očnici, která chrání zejména optické
plochy a MKZJO dalekohledu před jejich poškozením. Jako ochrana vnějších optických ploch
před ulpíváním vodních kapek je na těchto plochách aplikována speciální vodoodpudivá vrstva.
Na přídavný noční dalekohled NV-Mag3A požaduji zpracovat TP dle ČOS 051625, 3. vydání,
Technické podmínky pro produkty určené k zajištění obrany státu a provedení zkoušek
ověřovací série.
Základní takticko – technické požadavky (dále jen TTP) podle TP:










Typ zesilovače: 3. generace (ekvivalent XD-4) min. FOM 1500 s ATG;
Zorné pole: 14°;
Vzdálenost výstupní pupily: 35 mm;
Hmotnost s úchytem, krytkou objektivu a baterií: 800 g;
Rozsah detekce člověka v noci: min 400 m při 5x10-3lx (koeficient průzračnosti
atmosféry min. 0,8 na 1km, kontrast cíle vůči pozadí 0,6);
Dioptrická korekce okuláru: ±4 D;
Zaostření: 80 m až ∞ (nekonečno);
Napájení přístroje: baterie 3,6V typ AA (1,2V / 1,5V / 3V /3,3V / 3,6V);
Operační doba: min. 72 hodin (pro 3,6V Li baterii, typ SAFT LS14500, +20°C).

Klimatická a mechanická odolnost přídavného dalekohledu NV-Mag3A
Dalekohled je odolný vůči mechanickým rázům se zrychlením (500 g) ve směru optické osy,
odolává vibracím v osách XYZ v pásmu kmitočtů 10-30 Hz s amplitudou 3 g, v pásmu kmitočtů
30-150 Hz s amplitudou 4 g po dobu 30 minut, je schopný funkce při provozních teplotách
v rozsahu od -40°C do +55°C, odolává skladovacím teplotám v rozsahu od -45°C do +71°C, je
odolný teplotnímu spádu v rozmezí od -25°C do +40°C, odolává zvýšené vlhkosti 95 % při
teplotě +23°C až +40°C, je hermetický při ponoření do hloubky 2 m po dobu 2 hodin. Přístroj je
navržen
tak,
aby
jeho
hermetičnost
byla
dodržena
i
po
rázovém
a klimatickém namáhání.
Zaměřovací kolimátorový dalekohled COMPM4
(NSN 1240-22-629-142)
Průhledový zaměřovač kolimátorového typu s ukončeným vývojem, je plně integrovatelný
na útočné pušky, vyznačuje se jednoduchou konstrukcí, která umožňuje rychlé
a spolehlivé uchycení na zbraň pomocí standardizovaného rozhraní MIL-STD-1913 Picatinny
rail nebo rozhraní jiného typu. Pro upevnění na zbraň je použit rychloupínací systém.
Konstrukce kolimátoru umožňuje komfortní a přesnou střelbu, zejména díky možnosti mít obě
oči otevřeny a neztrácet tak periferní vidění. Střelbu je tak možné vést na vzdálenost vizuálního
kontaktu s cílem. Kolimátor je navržen tak, aby bezpečně odolával a přesně pracoval
v podmínkách střelby, kdy maximální energie náboje zbraně dosahuje 2000 J. Technická
životnost kolimátoru je stanovena minimálně 20 let nebo 40 000 výstřelů bez ohledu na druh
zbraně. Kolimátor, díky své koncepci a konstrukci, umožňuje použití ve všech bojových
činnostech ve dne i v noci. Jeho používání není v žádném případě omezeno při používání
prostředků individuální ochrany proti ZHN zavedených v AČR, při používání zimních doplňků,
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balistické ochrany a ochranných brýlí. Není rovněž omezeno ani hraničními klimatickými
a bojovými podmínkami.
Kolimátor je vybaven ARD (Anti Reflex Device) clonou pro snížení demaskujícího efektu,
rovněž lze použít anti-laserový filtr pro ochranu očí střelce a oranžový filtr pro zlepšení
pozorování pří zhoršení světelných podmínek. Kolimátor je vybaven i ochrannými odklápěcími
krytkami objektivu a okuláru.
Konstrukce kolimátoru umožňuje pozorování i v noci, a to v kombinaci s noktovizním modulem.
Povrchová úprava kolimátoru zajišťuje minimální odrazivost pro záření světelných zdrojů, je
odolná proti otěru, korozi a zejména slané a sladké vodě, vlhku, agresivním látkám a produktům
vznikajících při střelbě. Použité materiály kolimátoru jsou nehořlavé, mrazuvzdorné a odolné
proti vnějšímu mechanickému poškození. Na kolimátoru se nevyskytují žádné výstupky, ani
žádné ostré hrany.
U ovládacích prvků je zajištěna plynulost chodů a snadná dostupnost. Rektifikační stavítka jsou
označena za účelem snadné identifikace posunu záměrného bodu. Požadavky na údržbu
kolimátoru jsou minimální. Konstrukce kolimátoru vyžaduje pouze základní údržbu na úrovni
uživatele. Identifikace kolimátoru je zajištěna typovým označením výrobku. Regulaci jasu lze
provádět v 9 úrovních v rozsahu denního a v 7 úrovních v rozsahu nočního režimu. Regulaci lze
provádět plynule nebo skokově. Nulová poloha je řešena elektronicky a znamená vypnutí
přístroje. Intenzita jasu záměrného bodu v nočním režimu je zcela kompatibilní s citlivostí
použitého MKZJO. Možný rozsah regulace umožňuje nastavení optimálního jasu záměrného
bodu kolimátoru. Kolimátor je také vybaven speciálními optickými vrstvami zlepšujícími
vlastnosti kolimátoru v nočním režimu. Vnější optické plochy mají speciální vrstvy pro zajištění
vysoké propustnosti světla a zabraňující ulpívání kapek vody na optických plochách. Pro
přepravu a transport musí být na každých 5 zbrani dodáván plastový kufr – přepravní box umožňující letecký převoz v souladu s MIL-C-4150J zajišťující ochranu nasazené denní optiky
a na každý kolimátorový dalekohled „Kryt ochranný na kolimátorový zaměřovač“, který musí
být vyroben z kvalitního, pevného, voděodolného materiálu v barevném Maskovací vzor AČR
Lesní dle ČOS 108019, 2. vydání.
Montáž zaměřovacího kolimátorového dalekohledu:
- umožňuje nasazení kolimátoru tak, aby si koncový uživatel mohl zvolit, na které straně
zbraně bude rychloupínací páka montáže;
- páka rychloupínací montáže je opatřena pojistkou proti nechtěnému, náhodnému, nebo
samovolnému otevření;
- profil rychloupínací páky nepřesahuje profil základny montáže – takže nevyčnívá na žádnou
stranu, tím se minimalizuje riziko nechtěného zachycení o výstroj;
- montáž má možnost krokové regulace změny přítlaku, tak aby si koncový uživatel rychle
a intuitivně dokázal přizpůsobit připojované příslušenství operačním potřebám;
- montáž je vybavena osazením, které jasně definuje polohou montáže v Picatiny railu 1913
a současně zamezuje posunu montáže na tomto montážním rozhraní. Toto osazení je
nedílnou součástí montáže (není v základně montáže našroubováno). Tímto osazením není
jen šroub procházející příčně montáží;
- montáž je vyrobena z takových materiálů, aby i dlouholeté používání montáže, její časté
snímání a nasazování na zbrani nezvětšovalo vůle montáže;
- povrchová úprava zajišťuje dlouhodobou odolnost vůči vlhkosti a mechanickým poškozením;
Montáž přídavného denního dalekohledu:
- umožňuje dle operační potřeby vyklopení do strany z osy kolimátoru (twist mount) a znovu
přiklopení do osy kolimátoru tak, aby zvětšovací modul zůstal stále připojen ke zbrani anebo
vyklopit do strany a odejmout rychle ze zbraně tak, aby nebránil koncovému uživateli
v obsluze (flip mount) a/nebo se dal použít jako samostatný pozorovací přístroj držený
v ruce;
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-

je vyrobena z takových materiálů, aby i dlouholeté používání montáže, její časté snímání
a nasazování na zbrani nezvětšovalo vůle montáže;
povrchová úprava zajišťuje dlouhodobou odolnost vůči vlhkosti a mechanickým poškozením;
výška montáže zvětšovacího modulu je nastavena tak, aby osa zvětšovacího modulu byla
v ose kolimátoru přesně.

Základní takticko – technické požadavky (dále jen TTP) podle TP:
 Velikost záměrného bodu: 2 MOA;
 Hmotnost přístroje (s montáži, krytkami a bez baterii): max. 400 g;
 Vzdálenost výstupní pupily: neomezená;
 Vodoodpudivá úprava: ANO (speciální vrstva);
 Krok rektifikace: 0,55 MOA (horizontálně i vertikálně);
 Rozsah rektifikace v náměru: ± 65 MOA;
 Rozsah rektifikace v odměru: ± 65 MOA;
 Opakované upnutí: do 0,2 mrad;
 Rozměry přístroje bez krytek a montáže (DxVxŠ): max. 125x60x55 mm;
 Životnost kolimátoru: v závislosti od způsobu používání, min. 20 let;
 Typ zdroje: baterie alkaline/lithium AA 1,2V / 1,5V/ lithium 3-3,7V (rozsah napětí 1,25volt)
 Minimální operabilita při teplotě +20°C za použití baterie Duracell 1,5V typ AA LR6
a intenzitě svítivosti záměrného bodu v úrovni 12 je 80 000 hodin při teplotě 20°C.
Klimatická a mechanická odolnost kolimátoru:
Kolimátor je odolný vůči úsťové energii náboje zbraně o velikosti 2000 J, odolává rázům
o velikosti 500 g, je schopný funkce při provozních teplotách v rozsahu od -40°C do +60°C,
odolává skladovacím teplotám v rozsahu od -45°C do +71°C, je odolný teplotnímu spádu
v rozmezí od -25°C do +40°C, odolává zvýšené vlhkosti 95 % při teplotě +23°C až +40°C a je
hermetický při ponoření do hloubky 2 m po dobu 2 hodin.
Zaměřovací systém - přídavný denní dalekohled 3XMAG-1
(NSN 1240-22-631-1130)
Přídavný denní dalekohled s ukončeným vývojem (dále jen dalekohled) slouží pro přesnější
zaměřování ručních zbraní ve spojení s denními zaměřovači kolimátorového typu (dále jen
“kolimátor, kolimátory”). Přídavný dalekohled se umisťuje na zbraně za kolimátor směrem k oku
střelce a zvětšuje pozorovanou scénu přes průhledové kolimátory 3x. Tímto je zajištěno přesnější
zamíření zbraně na cíl a přesnější střelba na větší vzdálenosti ve dne a za šera (300 m příp. více).
Je integrovatelný na útočné pušky. Přídavný dalekohled umožňuje zaostření okuláru eliminující
vadu oka střelce. Konstrukce dalekohledu je koncipována tak, že umožňuje rychlé
a spolehlivé uchycení na zbraň pomocí standardizovaného rozhraní MIL-STD-1913 Picatinny
rail nebo rozhraní jiného typu. Pro upevnění na zbraň je použit rychloupínací systém. Přídavný
dalekohled je navržen tak, aby bezpečně odolával a přesně pracoval v podmínkách střelby, kdy
maximální energie náboje zbraně dosahuje 2000 J.
Technická životnost je stanovena minimálně 20 let nebo 20 000 výstřelů. Odolnost proti
zpětnému rázu je minimálně 500 g. Přídavný denní dalekohled svou koncepcí a konstrukcí
umožňuje použití ve všech bojových činnostech ve dne a za šera. Jeho používání není omezeno
při používání prostředků individuální ochrany proti ZHN zavedených v AČR, při používání
zimních doplňků, balistické ochrany a ochranných brýlí. Není rovněž omezeno ani hraničními
klimatickými a bojovými podmínkami.
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Povrchová úprava dalekohledu zajišťuje minimální odrazivost pro záření světelných zdrojů, je
odolná proti otěru, korozi a zejména slané a sladké vodě, vlhku, agresivním látkám a produktům
vznikajících při střelbě. Použité materiály jsou nehořlavé, mrazuvzdorné a odolné proti vnějšímu
mechanickému poškození. Na dalekohledu se nevyskytují žádné výstupky, ani žádné ostré hrany.
U ovládacích prvků je zajištěna plynulost chodů a snadná dostupnost. Požadavky na údržbu
dalekohledu jsou minimální. Přídavný denní dalekohled vyžaduje pouze základní údržbu na
úrovni uživatele. Identifikace dalekohledu je zajištěna typovým označením výrobku. Dále je
součástí výrobku jeho výrobní číslo. Na výrobku je rovněž uvedeno logo výrobce. Dalekohled je
také vybaven speciálními optickými vrstvami zlepšujícími vlastnosti dalekohledu v nočním
režimu. Vnější optické plochy mají speciální vrstvy pro zajištění vysoké propustnosti světla
a zabraňující ulpívání kapek vody na optických plochách. Pro přepravu a transport musí být na
každých 5 zbrani dodáván plastový kufr – přepravní box - umožňující letecký převoz v souladu
s MIL-C-4150J zajišťující ochranu nasazené denní optiky a na každý přídavný denní dalekohled
„Ochranný obal na denní dalekohled“, který musí být vyroben z kvalitního, pevného,
voděodolného materiálu v barevném provedení Maskovací vzor AČR Lesní dle ČOS 108019, 2.
vydání.
Montáž zaměřovacího kolimátorového dalekohledu:
- umožňuje nasazení kolimátoru tak, aby si koncový uživatel mohl zvolit, na které straně
zbraně bude rychloupínací páka montáže;
- páka rychloupínací montáže je opatřena pojistkou proti nechtěnému, náhodnému, nebo
samovolnému otevření;
- profil rychloupínací páky nepřesahuje profil základny montáže – takže nevyčnívá na žádnou
stranu, tím se minimalizuje riziko nechtěného zachycení o výstroj;
- montáž má možnost krokové regulace změny přítlaku, tak aby si koncový uživatel rychle
a intuitivně dokázal přizpůsobit připojované příslušenství operačním potřebám;
- montáž je vybavena osazením, které jasně definuje polohou montáže v Picatiny railu 1913
a současně zamezuje posunu montáže na tomto montážním rozhraní. Toto osazení je
nedílnou součástí montáže (není v základně montáže našroubováno). Tímto osazením není
jen šroub procházející příčně montáží;
- montáž je vyrobena z takových materiálů, aby i dlouholeté používání montáže, její časté
snímání a nasazování na zbrani nezvětšovalo vůle montáže;
- povrchová úprava zajišťuje dlouhodobou odolnost vůči vlhkosti a mechanickým poškozením;
Montáž přídavného denního dalekohledu:
- umožňuje dle operační potřeby vyklopení do strany z osy kolimátoru (twist mount) a znovu
přiklopení do osy kolimátoru tak, aby zvětšovací modul zůstal stále připojen ke zbrani anebo
vyklopit do strany a odejmout rychle ze zbraně tak, aby nebránil koncovému uživateli
v obsluze (flip mount) a/nebo se dal použít jako samostatný pozorovací přístroj držený
v ruce;
- je vyrobena z takových materiálů, aby i dlouholeté používání montáže, její časté snímání
a nasazování na zbrani nezvětšovalo vůle montáže;
- povrchová úprava zajišťuje dlouhodobou odolnost vůči vlhkosti a mechanickým poškozením;
- výška montáže zvětšovacího modulu je nastavena tak, aby osa zvětšovacího modulu byla
v ose kolimátoru přesně.
Základní takticko – technická data pro přídavný dalekohled, zvětšovací modul:





Zvětšení:3x;
Zorné pole: min. 6 °;
Vzdálenost výstupní pupily min 60 mm;
Dioptrický rozsah okuláru: -3/+3 D (pro zaostření na 200 m, tzn. paralaxa pro
200m =0,0 mrad);
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Odolnost: dle MIL-STD-810, STANAG 4370 Ed. 6;
Rozměry (bez krytek a montáže, okulár v zasunuté poloze DxVxŠ): max.115x45x50mm;
Hmotnost (s montáží) max. 300 g;
Rychloupínací systém: umožňuje jednoduché sejmutí ze zbraně;
Materiál dalekohledu: speciální hliníková slitina;
Uchycení na zbraň: MIL-STD-1913 Picatinny rail;
Životnost dalekohledu: v závislosti od způsobu používání, min. 20 let.

Klimatická a mechanická odolnost přídavného dalekohledu
Dalekohled je odolný vůči úsťové energii náboje zbraně o velikosti 2000 J, odolává rázům
o velikosti 500 g, je schopný funkce při provozních teplotách v rozsahu od -40°C do +60°C,
odolává skladovacím teplotám v rozsahu od -45°C do +71°C, je odolný teplotnímu spádu
v rozmezí od -25°C do +40°C, odolává zvýšené vlhkosti 95% při teplotě +23°C až +40°C.
Dalekohled je hermetický při ponoření do hloubky 2 m po dobu 2 hodin. Přístroj je navržen tak,
aby jeho hermetičnost byla dodržena i po rázovém a klimatickém namáhání.
Vícefunkční laserový značkovač/osvětlovač – zaměřovací laser s dvojitým paprskem progresivní DBAL-A4
Přístroj DBAL-A4
je vícefunkční laserový značkovač a osvětlovač, umožňující
i funkci zaměřovače a osvětlovače dle volby v obou větvích spektra, ve viditelném nebo
neviditelném (blízkém infračerveném) spektru. Přístroj je integrovatelný na útočnou pušku
pomocí standardizovaného rozhraní Picatinny rail (dle MIL-STD-1913), s ukončeným vývojem,
zavedený v řadě armád NATO a plnící normu MIL-STD-810F. Pro ovládání vícefunkční
laserového značkovače a osvětlovače je požadován dálkový ovladač – dualswitch, který lze
připojit na montážní rozhraní Picatinny rail (dle MIL-STD-1913).
Jeho takticko - technické parametry zajišťují střelci přesnost střelby a umožňují řešit označování
a osvětlování cílů, usnadňuje součinnost při rozdělování a předávání palebných úkolů, a to jak
v jednotce, tak i podpůrným prostředkům, jako dělostřelectvu a letectvu. Jeho odolnost zajišťuje
funkčnost na zbrani do maximální úsťové energie náboje (E0 = 2000 J). Umožňuje použití při
všech bojových činnostech, za použití prostředků individuální ochrany proti ZHN zavedených
v OS ČR, při použití zimních doplňků, balistické ochrany a ochranných brýlí, za hraničních
klimatických a bojových podmínek.
Materiál, z něhož je značkovač vyroben, je odolný proti otěru, korozi, slané a sladké vodě, vlhku,
agresivním látkám, bojovým otravným látkám, produktům vznikajících při střelbě. Na
značkovači nejsou žádné ostré hrany a výrazné výstupky.
Všechny ovládací prvky se vyznačují plynulostí chodu a jsou snadno dostupné. Značkovač
vykazuje minimální odrazivost světelných zdrojů, nevyvolává nestandardní demaskující účinky
a umožňuje ovládání i za tmy.
Přístroj je konstruován na nejvyšší možnou odolnost v polních podmínkách a snese
i hrubé zacházení a nepříznivé povětrnostní podmínky, s vodotěsností do hloubky 3 m. Přístroj
má indikátor blížící se potřeby výměny baterie.
Přístroj má možnost bezpečnostní blokace výkonu laseru pro reálný výcvik,
která zabezpečí práci přístroje v energiích odpovídajících použití laseru v oku bezpečné třídě I,
oproti režimu plného bojového použití, pracujícího s energiemi v třídách laseru
III. a (pro viditelné spektrum) a III. b (blízké IČ spektrum). Použitý materiál je nehořlavý, nárazu
vzdorný a odolný proti mechanickému poškození. Technická životnost je garantována minimálně
na 20 let a 4 000 provozních hodin.
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Přístroj vyžaduje minimální nároky na údržbu. Záruční i pozáruční opravy zajistí prodávající.
Pro identifikaci je přístroj označen výrobním číslem a logem výrobce. Přístroj je dodáván včetně
uživatelského manuálu a duálního dálkového propojovacího kabelu. Napájení přístroje je řešeno
prostřednictvím jedné lithiové baterie CR 123A. Balení značkovače je řešeno v originálních
polyamidových pouzdrech.
Základní takticko – technické požadavky (dále jen TTP) podle TP:
V režimu značkovač, viditelné spektrum:







Divergence: 0.5mrad. (±0.2mrad);
Výstupní výkon Nízký/Vysoký: 5mW ± 1mW;
Vlnová délka: 515 - 535nm (±3%) při teplotě 21ºC;
Rozsah pracovní teploty: -20 až +65 ºC, skladovací teplota -33 až + 71 ºC;
Dosah značkovače: – den/noc 300/1500 m;
Třída bezpečnosti: III. a.

V režimu IR značkovač, neviditelné spektrum:






Divergence 0.5mrad. (±0.2mrad);
Výstupní výkon Nízký/Vysoký: od 5mW+/-1mW do 50mW+/-5mW;
Vlnová délka 835 – 850nm (±3%) při teplotě 21ºC;
Rozsah pracovní teploty -20 až +60ºC;
Dosah značkovače – Nízký výkon/Vysoký výkon: 400/2000 m v závislosti na kvalitě
prostředků NV;
 Třída bezpečnosti: III.b.
V režimu IR osvětlovač, neviditelné spektrum:






Divergence volitelná: od průměrné hodnoty 4mrad (±1mrad) až do max. 90mrad (±10mrad);
Výstupní výkon Nízký/Vysoký: od 110mW+/-5mW do 300mW+/-10mW;
Vlnová délka: 835-850nm (±3%) při teplotě 21ºC;
Rozsah pracovní teploty: -20 až +65ºC;
Dosah značkovače – Nízký výkon/Vysoký výkon: 400/2000 m v závislosti na kvalitě
prostředků NV;
 Třída bezpečnosti: III. b.
V režimu denní světlo:
 Bíle světlo 500 lumens;
 Divergence 8°.
Společné údaje přístroje:
 Životnost baterie: 1,5 - 3 hodin nepřetržitého provozu v závislosti na zvolených druzích
osvětlovačů, zaměřovačů a zvoleném výkonu při teplotě 21°C;
 Pohotovostní režim: Min 60 hodin;
 Velikost DxŠxV: D 11,4 cm x Š 8,6 cm x V 5,3 cm (+/-3);
 Hmotnost s bateriemi (bez propojovacího kabelu): max. 340 g;
 Střední doba do opravy: 1.500 hod nebo 15.000 výstřelů v ráži 5.56 x 45 mm;
 Vlhkost: Bez vlivu na funkčnost.
Ostatní požadavky k Vícefunkčnímu laserovému značkovači/osvětlovači pro útočnou pušku
DBAL-A4:
 ochrana proti nechtěnému ozáření osob ochrannými krytkami na obou kanálech;
 možnost volby jednotlivých pracovních režimů pomocí snadno dostupného ovladače.
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Podvěsný granátomet CZ 805 G1, ráže 40 x 46 mm
(KČM 0010541000054)
(NSN 1010160067480)
Puškový lehký granátomet CZ 805 G1 40 x 46 s rychloupínacími pákami montáže (dále jen
„granátomet“) je ruční palná střelná zbraň s ukončeným vývojem, určená k ničení obrněných
cílů, živé síly a vojenské techniky, nacházející se v otevřeném terénu nebo v úkrytech polního
typu a to kumulativním, průbojným, respektive tříštivým granátem případně jej lze použít
k vystřelovaní speciálních granátů (termobarických, dýmových, osvětlovacích, zápalných,
plynových aj.). Granátomet je nabíjen zezadu a lze ho opakovaně používat.
Granátomet je konstruován tak, aby mohl být dle volby používán samostatně,
nebo jako podvěs hostitelské útočné pušky CZ 805 BREN A1/A2 nebo CZ BREN 2 – 11“
a CZ BREN 2 – 14“. Granátomet je pro zajištění možnosti samostatného použití dodáván
s rukojetí, sklopnou pažbou a jednoduchými mířidly a s taktickým jednobodovým popruhem
v barvě Pantone 19-4008. Pažba je vybavena pryžovou protiskluzovou botkou.
Při použití granátometu jako podvěsné zbraně je přichycení střeleckého modulu
a mířidel k hostitelské nosné zbrani zajištěno systémem Picatinny rail, dle MIL-STD-1913.
Granátomet je vybaven manuální pojistkou. Za účelem zajištění zbraně proti nechtěnému
osovému vysunutí pažbičky popř. nechtěnému otevření je granátomet vybaven boční pojistkou.
Boční pojistku je možno umístit na levou nebo pravou stranu dle potřeb střelce popř. vyřadit
pokud bude střelec požadovat intuitivní střelbu bez nutnosti jištění osového vysunutí pažbičky.
Zbraň se vyznačuje vysokou životností, bezpečností a spolehlivostí. Byla vyvinuta
a vyrobena za použití nejnovějších technologií CAD/CAM a metod rapid prototyping. Jednotlivé
součástky zbraně jsou vyrobeny z kvalitních legovaných ocelí, vysokopevnostních Al-slitin,
moderních konstrukčních plastů a nejnovějších technologií povrchových ochran materiálů.
Střelba může být vedena standardizovanými náboji se všemi typy granátů. Povrchová ochrana
zbraně má minimální odrazivost světelných zdrojů a je odolná proti otěru, korozi, zejména slané
a sladké vodě, vlhku, agresivním látkám a produktům vznikajících při střelbě při použití
konzervačních prostředků, schválených k používání v AČR.
Na zbrani nejsou žádné ostré hrany a výrazné výstupky (plochá zbraň). Všechny ovládací prvky
mají plynulý chod bez drhnutí. Použité materiály u zbraně jsou nehořlavé, případně mají
zvýšenou odolnost proti hoření, jsou nárazuvzdorné a mají vysokou odolnost proti
mechanickému poškození. Granátomet se vyznačuje snadným základním rozebráním a jeho
složení pro běžnou údržbu je proveditelné bez použití speciálních nástrojů.
Prostředky pro údržbu, odstranění jednoduchých závad a podporu výcviku jsou součástí
příslušenství zbraně v následujícím složení:







Pouzdro
Kartáček na čištění granátometu
Adaptér jednodílný dl. 240 mm včetně vnějšího závitu M5 pr. 5 mm
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem s=2
Univerzální klíč CZ 805 TORX T25
Olejnička s olejem Break free 10 ml

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Konstrukce granátometu umožňuje střelbu všemi typy nábojů zavedenými v NATO. Dále
umožňuje vedení střelby při všech možných bojových činnostech, za použití prostředků
individuální ochrany proti ZHN zavedených v AČR, při použití zimních doplňků, balistické
ochrany a ochranných brýlí, za hraničních klimatických a bojových podmínek.

11

Identifikace granátometu je zajištěna výrobním číslem na hlavních dílech zbraně
a označením výrobce na těle spoušťového mechanizmu. Balení zbraní je zajištěno
v přepravním pouzdru na granátomet CZ-805 G1, které je vyrobeno z impregnované textilie
v barevném provedení AČR lesním v barevném provedení podle ČOS 108017, 2. vydání,
Maskovací vzory AČR a ČOS 108019, 2. vydání, Metody hodnocení fyzikálně optických
vlastností maskovacích vzorů AČR v laboratorních podmínkách. Textilie splňuje ochranné a
maskovací a další požadavky podle ČOS 108017, 2. vydání, Maskovací vzory AČR a ČOS
108019, 2. vydání, Metody hodnocení fyzikálně optických vlastností maskovacích vzorů AČR v
laboratorních podmínkách. Popruhy přepravního pouzdra v barvě Pantone 18-0627.
K opravám granátometu bude dodána poměrová souprava náhradních dílů pro opravy
10 ks zbraní v pevném obalu. K provádění hodnocení technického stavu hlavních součástek
a pro běžné opravy je určeno nářadí zbrojíře v pevném obalu. Jako příslušenství každé zbraně je
dodáváno 6 ks pouzder na náboje 40x46 mm z impregnované textilie pro
3 granáty se standardní fixací na křížovou vazbu. Barevné provedení pouzdra se požaduje
v maskovacím vzoru AČR lesním v barevném provedení podle ČOS 108017, 2. vydání,
Maskovací vzory AČR a ČOS 108019, 2. vydání, Metody hodnocení fyzikálně optických
vlastností maskovacích vzorů AČR v laboratorních podmínkách. Textilie splňuje ochranné a
maskovací a další požadavky podle ČOS 108017, 2. vydání, Maskovací vzory AČR a ČOS
108019, 2. vydání, Metody hodnocení fyzikálně optických vlastností maskovacích vzorů AČR v
laboratorních podmínkách. Popruhy pouzder v barvě Pantone 18-0627.
Uzavírání prvního dílu každého pouzdra (dílu na první granát) je zajištěno trojzubcem, ostatní
díly se uzavírají na „stuhový uzávěr“. Zbraň zajišťuje spolehlivou funkci ve ztížených
podmínkách (prach, bláto, přechodové teploty) dle AC 225/D14, TPVD 637 – 81.
Základní takticko – technické požadavky (dále jen TTP) podle TP:



















Ráže: 40 x 46 mm;
Délka hlavně: 2501 mm;
Celková délka (bez ramenní opěry s rukojetí): 3312 mm;
Celková výška (bez ramenní opěry s rukojetí): 901,5 mm;
Celková šířka se vztyčenou ramenní opěrou: 651,5 mm;
Délka se vztyčenou ramenní opěrou (bez botky): 6165 mm;
Délka se sklopenou ramenní opěrou: 4131,5 mm;
Celková výška (s ramenní opěrou s rukojetí bez mířidel):1801,5 mm;
Hmotnost (bez náboje a ramenní opěry s rukojetí): 1,5900,05 kg;
Hmotnost s ramenní opěrou s rukojetí (bez náboje): 2,3700,08 kg;
Odpor spouště: 4510 N;
Maximální účinný dostřel (bodový cíl): 150 m;
Maximální účinný dostřel (plošný cíl): 350 m;
Bezpečná vzdálenost (v boji): do 50 m;
Rozsah pracovní teploty: od -50 °C do + 50 °C;
Způsob přichycení k nosné zbrani: Picatinny rail, dle MIL-STD-1913;
Poruchovost (bez započítání vad vlivem střeliva): do 0,2 %;
Životnost: 1000 výstřelů;

Takticko-technické požadavky textilního příslušenství a požadavky na materiálové složení jsou
uvedeny v příloze č. 1-E Takticko-technické parametry textilních doplňků.
Poznámka: *) Hmotností tolerance u plastových součástí zbraně je v rozmezí +/-2 %.
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Přepravní obal na 5 ks útočných pušek
(KČM 0010540900001)
(NSN 1095997400929)
Přepravní obal na zbraně CZ BREN 2 splňuje požadavky na stohovatelnost podle normy ČSN
269030 (max. 6 vrstev), ochranu zbraní před poškozením a znehodnocením. Obal má zajištěny
prvky identifikace a je dimenzován na uložení příslušenství dodávaného dle této smlouvy ke
zbrani v poměru 1:1. Obal je opatřen 1 zámkem a umožňuje uložení zbraní
s upnutým kolimátorem na zbrani.
Souprava náhradních dílů 1:100 pro automatickou útočnou pušku CZ BREN 2
(KČM 0010540001056)
(NSN 1005160071153)
Poměrová souprava náhradních dílů 1:100 je určena pro opravy útočné pušky
a je uložena v pevném plastovém obalu, určeném pro její přepravu a skladování. Obal
je opatřen prvky identifikace a zajišťuje ochranu soupravy před poškozením
a znehodnocením. Souprava náhradních dílů obsahuje:
Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Název

Počet kusů

Zadní hlava
Západka zadní hlavy
Páka západky zadní hlavy
Západka opěry
Polohovač opěry
Nárazník
Hmatník spouště
Čep přeřaďovače
Muška - sestava
Hledí – sestava
Základna opěry
Opěra
Vratné ústrojí - sestava
Vložka šachty
Pažbička
Pružina pístu
Pružina západky zadní hlavy
Pružina západky opěry
Pružina polohovače opěry
Pružina blokace zápalníku
Pružina protizávaží nosiče
Pružina demontážního čepu
Pružina záchytu zásobníku
Pružina záchytu závěru
Pružina spouště
Pružina kolíku plynové trubice
Pružina automatické spouště
Bicí pružina
Pružina západky přeřaďovače
Pružina západky plynové trubice

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
5
20
10
5
5
2
2
2
2
2
2
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Poř. č.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Název
Pružina zápalníku
Pružina vytahovače
Pružný element
Pružina vyhazovače
Tlumič plamene
Západka plynové trubice
Kladívko
Matice tlumiče plamene
Čelo pístu
Řídící čep
Kolík zápalníku - sestava
Demontážní čep
Kolík pružiny záchytu závěru
Čep kladívka
Čep západky přeřaďovače
Čep vytahovače
Vyhazovač
Vytahovač
Šroub M5x10 ISO 14581
Šroub M5x10 ISO 14580
Podložka spojovacího šroubu
Tlačítko záchytu zásobníku
O-kroužek NBR 70 1,8x1
Spirálový kolík 3x8 MCK
Spirálový kolík 2,5x6 HCK
Spirálový kolík 6x45 MCK
Spirálový kolík 3x20 MCK
Spirálový kolík 4x30 MCK
Spirálový kolík 6x30 MCK
Spirálový kolík 2,5x12 MCK
Spirálový kolík 5x19 HCK
Spirálový kolík 2,5x18 MCK
Spirálový kolík 3x16 HCK
Spirálový kolík 4X16 HCK
Spirálový kolík 2X10 HCK
Objímka hlavně přední
Plynová trubice 11“– sestava
Plynová trubice 14“– sestava
Blokace zápalníku
Čep spouště
Čep automatické spouště
Vedení bicí pružiny
Přeřaďovač
Páčka přeřaďovače
Lišta weaver boční
Montážní lišta
Výměnný hřbet
Napínací páka - sestava

Počet kusů
10
5
10
5
2+2
2
2
2
2
2
10
10
5
2
2
10
5
5
10
30
30
2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
2
5
2
2
2
2
10
2
1
1
2
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Poř. č.
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Název
Vedení napínací páky - sestava
Píst
Závorník - sestava
Zápalník
Protizávaží nosiče
Základna bodáku
Zátka pažbičky
Páka záchytu závěru
Podložka tlumiče plamene
Deflektor
Hmatník napínací páky
Poutko zadní
Záchyt zásobníku
Záchyt zásobníku levý
Záchyt závěru
Spoušť
Přerušovač
Automatická spoušť
Západka přeřaďovače
Poutko přední

Počet kusů
2
2
2
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Souprava nářadí zbrojíře pro automatickou útočnou pušku CZ BREN 2
(KČM 0010540901105)
(NSN 4933160071112)
Souprava nářadí zbrojíře pro útočnou pušku CZ BREN 2 s 11“ a 14“ hlavní je určena
k provádění hodnocení technického stavu hlavních dílů a zajištění běžných oprav zbrojířem.
Součástí souprav zbrojíře jsou i laserové boroskopické sady. Tyto laserové boroskopické sady
budou využívány k rektifikaci a nastřelení zbraní u jednotek.
Souprava je uložena v pevném plastovém obalu určeném pro její přepravu
a skladování. Obal je opatřen prvky identifikace a zajišťuje ochranu soupravy před poškozením
a znehodnocením.
Laserová boroskopická sada je balena po 1 ks v samostatných obalech.
Souprava nářadí zbrojíře pro útočnou pušku CZ BREN 2 s 11“ a 14“ obsahuje:
Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Název
Montážní průbojník (1,4x25)
Montážní průbojník (1,8x25)
Montážní průbojník (2,4x28)
Montážní průbojník (2,8x30)
Montážní průbojník (3,4x32)
Montážní průbojník (3,9x32)
Montážní průbojník (4,9x40)
Montážní kolík 3,3x25
Montážní kolík 3,3x130
Pinzeta

Počet kusů
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
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Poř. č.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Název
Momentový klíč T (8Nm)
Bit Torx T25 pro momentový klíč T (8Nm)
Šroubovák TORX T25
Šroubovák plochý (6x1x125)
Montážní klíč č. 10
T - rukojeť
Bit plochý pro T - rukojeť (Z 1x5,5)
Bit křížový pro T - rukojeť (TZ PH 1/50)
Bit Torx T25 pro T - rukojeť (TX 25x50)
Kladívko
Momentový klíč 25 Nm
Nástrčný klíč č. 17 pro momentový klíč 25 Nm
Závitová redukce (balena v sadě čištění)
Univerzální klíč CZ 805 TORX T25
Důlčík
Upínací přípravek pro pažbičku
Montážní přípravek bicí pružiny
Pouzdro se soupravou pro čištění a údržbu.
Měřidlo přečnívání zápalníku (5,56x45)
Nulovací měrka měřidla přečnívání zápalníku
(5,56x45)
Měrka mezery pod vytahovačem GO/ NOGO
(5,56x45)
Měrka nábojového prostoru GO (5,56x45)
Měrka nábojového prostoru NOGO (5,56x45)
Kalibr vývrtu hlavně GO (5,56x45)
Kalibr vývrtu hlavně NOGO (5,56x45)
Kalibr přímosti hlavně GO (5,56x45)
Kalibr odběrného kanálku (5,56x45)
Vložka 1
Vložka 2
Kufřík na nářadí a měrky
PUR překrývka
Laserová boroskopická sada (Rektifikační sada
MBS-1AA) - baleno samostatně

Počet kusů
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

Souprava náhradních dílů 1:10 pro podvěsný granátomet CZ 805 G1
(KČM 0010541001019)
(NSN 1010160067287)
Souprava náhradních dílů pro granátomet CZ 805 G1 je uložena v pevném plastovém obalu
určeném pro její přepravu a skladování. Obal je opatřen prvky identifikace
a zajišťuje ochranu soupravy před poškozením a znehodnocením.
Souprava náhradních dílů pro granátomet CZ 805 G1 obsahuje:
 Spojovací šroub
 Kolík těla spoušťového mechanismu a blokace úderníku
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3 ks
3 ks



















Podložka pružiny blokace úderníku
Matice pouzdra
Rozpěrka matice pouzdra
Matice závorníku
Blokace úderníku
Úderník
Záchyt úderníku
Západka závorníku
Šroub montáže
Pružina blokace úderníku
Pružina záchytu úderníku
Pružina úderníku
Pružina spouště
Rychloupínací páka
Kolík rychloupínací páky
Závitová vložka
Šroub závitové vložky

2 ks
2 ks
3 ks
1 ks
3 ks
3 ks
2 ks
2 ks
2 ks
3 ks
2 ks
3 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks

Souprava nářadí zbrojíře pro podvěsný granátomet CZ 805 G1
(KČM 0209010010405)
(NSN 5280160066221)
Souprava nářadí zbrojíře je uložena v pevném plastovém obalu určeném
pro její přepravu a skladování. Obal je opatřen prvky identifikace a zajišťuje ochranu soupravy
před poškozením a znehodnocením.
Souprava nářadí zbrojíře pro granátomet CZ 805 G1 obsahuje:

















Montážní průbojník (ø 3,0)
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem s=2, DIN 911, černý
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem s=2,5, DIN 911, černý
Šroubovák TORX T25
Spirálový kartáček
Tyčkový vytěrák
Univerzální klíč CZ 805 TORX T25
Měrky uzamykacího prostoru (sada)
Kalibry na vývrt hlavně (sada)
Měrka přečnívání úderníku
Důlčík
Montážní kolík ø 4x22,5
Montážní kolík ø 2,5x20
Montážní průbojník ø 2,5
Montážní průbojník ø 1,8
Montážní průbojník ø 4

2 ks
2 ks
2 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks

Ostatní požadavky:
 Katalogizovat komodity, které nejsou katalogizovány.
 Zaškolení - dodavatel zabezpečí pro potřeby AČR, zaškolení dílenských specialistů
v rozsahu:
 33 osob od útvarů a zařízení AČR a Vojenské policie, dílenských
specialistů-zbrojířů na jednotlivé typy zbraní, v průběhu realizace
dodávek v letech 2020-2025 dle upřesnění AČR;
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 17 osob od útvarů a zařízení AČR – instruktorů výcviku
z jednotlivých typů zbraní, vždy před dodáním – realizací dodávek
v letech 2020-2025 dle upřesnění AČR;
Zavedení nabývaného majetku v resortu MO do užívání:
U majetku, který není zaveden do užívání v rezortu MO uvedený v příloze č. 5 (kolimátor,
zvětšovací modul, přídavný noční dalekohled, osvětlovač/značkovač s příslušenstvím
jednotlivých optických přístrojů, souprava pro střelbu značkovací municí pro ÚP CZ BREN 2,
náboje 5,56 mm značkovací, polymerové zásobníky) budou na náklady dodavatele provedeny
zkrácené vojskové zkoušky v souladu s NV č. 100 „Zavádění vojenského materiálu do užívání
v rezortu Ministerstva obrany“ a to v souladu s čl. 10 odst. 2. k ověření shody vybraných
takticko-technických parametrů.
U majetku, který nebude ke dni uzavření „Dohody k plnění“ v souladu s NV č. 100 čl. 3 odst. 1
písm. b) nebo h) tj. jedná se o již „zavedený, mění-li se jeho technické parametry v rámci
technického zhodnocení“ nebo „již zavedený v armádách NATO“ budou u takového materiálu
na náklady dodavatele provedeny kontrolní a vojskové zkoušky. Dodavatel uhradí kompletní
náklady na provedení kontrolních a zkrácených vojskových nebo vojskových zkoušek včetně
munice.
Podmínky skladování:
Zbraně musí být schopny skladování a přepravy min. v rozmezí teplot okolního vzduchu
-33 ºC (klimatické pásmo C1) až +71 ºC (klimatické pásmo A1) v souladu
s ČOS 999905 (3. vydání).
Požadavek na dodání jednotlivých druhů dokumentace
a) Současně s první dodávkou bude dodána průvodní dokumentace včetně elektronické verze v
jednom vydání, s právem používání a šíření v rámci AČR, v rozsahu:
- Manuál pro vojskové opravy
- Průvodní doklady o kvalitě zhotoveného výrobku;
- Směrnice, obsahující kritéria a podmínky pro reklamační řízení.
b) Součástí technické dokumentace (TP) bude katalogizační doložka, u zboží zavedeného v
NATO bude uvedeno skladové číslo NATO – NSN.
c) Současně s dodávkou bude na každou zbraň a optický přístroj dodána provozní dokumentace
v rozsahu:
- Příručka pro obsluhu
- Záznamník o provozu zbraně
- Nástřelný list (ne u CZ 805 G1)
- Kompletační seznam balení
- Záruční list včetně kritérií a podmínek pro reklamační řízení na optické přístroje (ne u
CZ 805 G1).
d) Současně s jednotlivými dodávkami zbraní bude dodána provozní dokumentace v rozsahu:
- Hromadný záruční list včetně kritérií a podmínek pro reklamační řízení na jednotlivé
dodávky zbraní včetně výrobních čísel.
e) Současně s první dodávkou bude dodáno 12 souborů výcvikové dokumentace v písemné i
elektronické podobě v rozsahu:
- Návod na použití
- Schémata a obrazová dokumentace
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f) Dále bude s první dodávkou dodáno 30 souborů provozní dokumentace v písemné i
elektronické podobě v rozsahu:
- Návod na použití
- Manuál pro vojskové opravy
- Katalog dílů a normativ spotřeby pro sadu ND 1_100
g) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu při předání munice níže uvedenou dokumentaci
v českém, případně anglickém jazyce (pokud se jedná o zahraničního výrobce, vyjma konkrétní
dokumentace, kde je požadován český jazyk, viz dále), a to v písemné
a elektronické podobě (Word, Excel, PDF) minimálně v tomto rozsahu:
- identifikaci výrobce, tj. adresu, IČO, DIČ, telefon, fax, E-mail,
- identifikaci výrobku:







-

-

název výrobku,
NSN,
základní TTD včetně NEQ
sérii a ročník,
počet kusů v sérii,
číslo příslušné technické dokumentace (dále jen „TD“), číslo výkresu, podle kterého
je munice vyrobena,
 doklad ke zboží (platné rozhodnutí o klasifikaci nebezpečného zboží dle ADR, IATA
a RID vydané certifikovanou autoritou) uvádějící zejména klasifikační kód a UN kód
dodávané munice (mimo školní munice),
prohlášení dodavatele o záruční době, kritéria a podmínky pro reklamační řízení,
prohlášení dodavatele o délce a podmínkách doby životnosti skladových zásob
a prohlášení dodavatele o délce a podmínkách doby funkční životnosti,
pro každou dodanou sérii munice je nutné předložit v případě tuzemské dodávky platné
Osvědčení o jakosti a kompletnosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb. (v případě dodávky
ze zahraničí CoC potvrzení GQAR) se všemi náležitostmi,
prohlášení o shodě (Certificate of Conformity), je-li výrobcem vydáváno,
bezpečnostní list v češtině a angličtině (Data of Issue; Safety Data Sheet),
technické dodavatelské podmínky (dále jen TDP) v českém jazyce s první dodávkou
materiálu v platném znění v souladu s výrobní dokumentací, včetně technických nákresů
(celkového řezu), TDP musí obsahovat technický výkres způsobu šablonování obalů a
být minimálně v rozsahu kapitol:
identifikace výrobku, viz výše;
celkový technický výkres;
požadavky na zdraví a bezpečnost;
tvar a velikost ohroženého prostoru;
návod k použití;
údaje o balení, přepravě, údržbě a likvidaci;
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Příloha č. 1-B k RD č. 201060125
Počet listů: 12
Takticko – technické údaje, provozní a užitkové vlastnosti požadovaného zboží pro část B Puška CZ BREN 2, ráže 7,62 x 51 mm NATO
Požaduje se puška CZ BREN 2 7,62 x 51 mm NATO s ukončeným vývojem (dále jen puška
BREN 2). Puška BREN 2 musí pracovat na takovém principu, kdy funkce je odvozena
od tlaku plynů při výstřelu odebraných z vývrtu hlavně působících na píst a dále na nosič
závorníku. Puška BREN 2 musí být vybavena minimálně 16“ (406,4 mm) hlavní, napínací
pákou, která se při střelbě nepohybuje, dvoustupňovým spoušťovým mechanismem,
oboustranným přeřaďovačem, oboustranným vypouštěním zásobníku a dvěma ovladači záchytu
závěru, sklopným stavitelným hledím s možností nastavení dálky střelby v rozmezí 100 až 600
metrů s krokem po 100 metrech a sklopnou muškou. Pro zajištění maximálního komfortu střelby
u pušky musí být délkově nastavitelná pažba a/nebo délkově stavitelná ramenní botka pažby
a ergonomická lícnice pažby. Zásobníková šachta musí být typu AR – 10 s bočním záchytem
polymerového dvouřadého zásobníku (pistolové vypouštění). Puška BREN 2 musí být vybavena
mechanickými mířidly (s funkci umožňující jak sklopení, tak sejmutí) a optickými zaměřovačem
denním s pevnou montáží a noktovizní předsádkou s rychloupínací montáží určenou k rozhraní
MIL-STD-1913. Schopnost vedení střelby při všech možných bojových činnostech za použití
prostředků individuální ochrany proti ZHN zavedených v AČR, při použití zimních doplňků,
balistické ochrany, za hraničních klimatických a bojových podmínek. Zbraň musí umožňovat
snadné upevnění optických zaměřovacích, měřících, značkovacích a osvětlovacích zařízení
pomocí rozhraní MIL-STD-1913. Toto rozhraní je na 12 hodině v min. délce 45 cm (umožňuje
instalaci denního zaměřovače současně s noktovizní předsádkou), a dále kratší na 3, 6 a 9 hodině
– na předpažbí zbraně. Zbraň musí mít technickou životnost 20 000 výstřelů, nebo 20 let, hlaveň
s minimální technickou životností 10 000 výstřelů nebo 20 let (podle toho, co nastane dříve),
s tlumičem plamene výstřelu, s možností připojení úsťové brzdy, kompenzátoru zdvihu zbraně,
plynového násadce pro cvičnou střelbu a dále s možností připojení tlumiče hluku výstřelu,
v souladu s MIL-STD-1474D. Zbraň musí vykazovat vysokou (standardní) míru spolehlivosti,
bezpečnosti při používání a manipulaci. Poruchovost do 0,2 %, bez započítání závad vlivem
střeliva. Zbraň musí umožňovat zároveň spolehlivě vedení střelby (požadovaná přesnost/precize
je zasažení cíle o rozměrech „obrysu lidské postavy“ 50 x 150 cm na vzdálenost 500 m)
i standardizovanými náboji 7,62 x 51 mm NATO dle STANAG 2310 edice 3. Povrchová
ochrana zbraně musí mít minimální odrazivost pro záření světelných zdrojů, musí být odolná
proti otěru, korozi, slané a sladké vodě, vlhku, agresivním látkám a produktům vznikajících při
střelbě při použití konzervačních prostředků, schválených k používání v AČR. Povrchová
ochrana zbraně musí být zároveň odolná proti chemickým látkám používaných v AČR
k dekontaminaci materiálu po použití bojových otravných látek a následkům jaderného výbuchu
(radioaktívní spad). Na zbrani nesmí být žádné ostré hrany a výrazné výstupky (plochá zbraň).
Všechny ovládací prvky se musí vyznačovat plynulostí chodu. Zbraň musí být dodávána
s dvounožkou. Dvounožka musí umožňovat výškové nastavení nožiček v rozpětí 12 – 22 cm
samostatně, musí být vybavena kloubem s nastavitelným odporem umožňujícím vytočení zbraně
ve vertikální a horizontální ose o ± 150. Dvounožka musí umožňovat samostatné sklopení
nožiček nezávisle na sobě do předem definovaných poloh o 450 a to jak dopředu tak dozadu,
jednotlivé nožičky nesmí být předpruženy. Požaduje se dvounožka obdobného typu jako např.
BT46-LW17 PSR Atlas Bipod. Pro přepravu a transport musí být ke každé zbrani dodáván
transportní přenosový popruh zajišťující ochranu nasazené denní optiky a plastový kufr –
přepravní box - umožňující letecký převoz v souladu s MIL-C-4150J. Zbraň a příslušenství jsou
v plastovém kufru uloženy do formované pěny. Transportní přenosový popruh musí být vyroben
z kvalitního, pevného, voděodolného materiálu. Pro běžné přenášení bez plastového kufru je do
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kufru vložený přenosový obal, který slouží k přenesení zbraně a příslušenství v nebojovém stavu.
Musí být vybaven vhodným úchytem/závěsem k přenášení v ruce a na rameni. Barva
přenosového obalu je Maskovací vzor AČR Lesní dle ČOS 108019, 2. vydán. Ke zbrani je
dodáván taktický popruh. Barva textilie transportního přenosového popruhu je Maskovací vzor
AČR Lesní dle ČOS 108019, 2. vydání. Barva taktického popruhu v barvě černá Pantone
(Pantone 19-4008). Uchycení taktického popruhu zbraně nesmí negativně ovlivňovat ovládání
a střelbu ze zbraně. Přepravní plastový box musí být uzamykatelný. Uvnitř musí být prostor pro
uložení zbraně s úplným příslušenstvím včetně přenosového obalu. Musí splňovat požadavky na
stohovatelnost podle normy ČSN 269030 (max. 8 vrstev), ochranu zbraní před poškozením a
znehodnocením, musí být vodě odolný, nárazuvzdorný, určen zároveň pro letecký převoz.
Použitý materiál u zbraně a příslušenství musí být nehořlavý, s dobrým odvodem tepla
vznikajícím při střelbě, nárazuvzdorný a odolný proti mechanickému poškození. Musí
umožňovat snadné základní rozebrání a složení zbraně pro běžnou údržbu uživatelem.
Prostředky pro údržbu a odstranění jednoduchých závad musí být součástí příslušenství zbraně
(spr. pro čištění zbraně). Pro identifikaci pušky musí být zabezpečeno značení zbraně výrobním
číslem, výrobcem (státem), rokem výroby – ve vazbě na výrobní číslo a tormentační značku
hlavně. Ke zbrani je požadováno dodat 22 ks výrobcem vydefinovaných a vytvořených
poměrových souprav náhradních dílů pro opravy 25 ks zbraní v pevném obalu. K provádění
hodnocení technického stavu hlavních součástek a provádění drobných oprav je požadováno
dodat 20 ks souprav zbrojíře v pevném obalu.
Základní takticko – technické požadavky:
 ráže 7,62 x 51 mm NATO;
 celková délka zbraně max. 1 300 +/- 5 mm; (zbraň v základní poloze, zatažená (nevztyčená)
pažba, popřípadě zatažená ramenní botka, včetně tlumiče plamene);
 přesnost střelby zbraně bez ohledu na chybu munice do 2 MOA, na vzdálenost 600 m;
 regulátor plynového nástavce s možností volby střelby standardní municí za normálních nebo
ztížených podmínek nebo subsonickou municí;
 hmotnost vlastní zbraně (bez zásobníku, dvounožky, taktického popruhu a dalšího
příslušenství) do 4 600 g;
 2 stupňová spoušť;
 jako příslušenství každé zbraně musí být dodáváno: výměnný hřbet rukojeti (velikost M)
a 8 ks polymerových zásobníků (s kapacitou – 2 ks na 10 nábojů a 6 ks na minimálně 20 ks
nábojů) s bočním záchytem typu AR-10, které budou ve skladbě – 2 zásobníky na 10 ks
nábojů ve dvou pouzdrech a 6 ks zásobníků na minimálně 20 ks nábojů ve 3 pouzdrech
(materiál pouzdra polyamid nebo polyester) v barevném provedení maskovací vzor AČR
lesní v barevném provedení podle ČOS 108017, 2. vydání, Maskovací vzory AČR a ČOS
108019, 2. vydání, Metody hodnocení fyzikálně optických vlastností maskovacích vzorů
AČR v laboratorních podmínkách. Textilie pouzdra splňuje ochranné, maskovací a další
požadavky podle ČOS 108017, 2. vydání, Maskovací vzory AČR a ČOS 108019, 2. vydání,
Metody hodnocení fyzikálně optických vlastností maskovacích vzorů AČR v laboratorních
podmínkách (3 pouzdra na 2xmin.20 nábojů, 2 pouzdra na 1x10 nábojů) se standardní fixací
na křížovou vazbu, souprava čištění (olej, vytěrák a kartáček), dvounožka, taktický popruh
ke zbrani, transportní přenosový popruh, přenosový obal, přepravní kufr – box; se zbraní
dodat záznamník pro střelce z pušky pro přesnou střelbu;
 délka účinné střelby s optickým zaměřovačem ve dne 600 m;
 délka účinné střelby s noktovizní předsádkou v noci 600 m;
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 zbraň musí odolávat provozním teplotám v rozsahu -40 °C až +60 °C
a skladovacím teplotám v rozsahu -40 °C až +71 °C;
 spolehlivá funkce ve ztížených podmínkách (prach, bláto, přechodové teploty) dle
AC 225/D14, TPVD 637 – 81.
Takticko-technické požadavky textilního příslušenství a požadavky na materiálové složení
jsou uvedeny v příloze č. 1-E Takticko-technické parametry textilních doplňků.
Souprava náhradních dílů 1:25 pro pušku CZ BREN 2, ráže 7,62 x 51 mm
Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Poř. č.

Název

Počet kusů

Výměnný hřbet M
Šroub ZH Torx 5x8
Přeřaďovač
Páčka přeřaďovače
Západka přeřaďovače
Čep přeřaďovače
Čep spouště
Čep západky přeřaďovače
Čep vytahovače
Zadní hlava
Západka zadní hlavy
Záchyt závěru
Záchyt zásobníku
Podložka záchytu zásobníku
Kolík pružiny záchytu zásobníku
Páka západky zadní hlavy
Západka opěry
Demontážní čep
Pružina demontážního čepu
Pružina vytahovače
Pružina záchytu závěru
Pružina záchytu zásobníku
Pružina blokace zápalníku
Pružina polohovače opěry
Pružina západky opěry
Pružina západky zadní hlavy
Deflektor
Tlačítko záchytu zásobníku
Záchyt zásobníku levý
Čep kladívka
Pružina protizávaží
Název

1
10
2
10
2
2
2
2
10
1
2
2
2
5
6
2
2
10
10
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
10
Počet kusů
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Poř. č.
70

Spoušť
Kladívko SEMI
Vedení bicí pružiny
Přerušovač SEMI
Hmatník spouště
Západka plynové trubice
Nárazník
Poutko přední
Poutko zadní
Blokace zápalníku
Pružina čepu kladiva
Pružina záp. pl. trubice
Pružina bicí
Pružina pístu
Záp. ved. napínací páky
Základna napínací páky
Napínací páka
Západka napínací páky
Pruž. záp. vedení nap. páky
Hmatník napínací páky
Zátka pažbičky
Páka záchytu závěru
Protizávaží nosiče
Spirálový kolík 3x8 MCK
Spirálový kolík 2,5x6 HCK
Spirálový kolík 2x10 HCK
Spirálový kolík 2,5x12 MCK
Spirálový kolík 2,5x18 MCK
Spirálový kolík 6x45 MCK
Spirálový kolík 3x20 MCK
Spirálový kolík 6x30
Spirálový kolík 3x16 HCK
Spirálový kolík 4x16 HCK
Spirálový kolík 5x19HCK
Kolík zápalníku sestava
Napínací páka sestava
Spodní pouzdro
Matice tlumiče plamene

2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
10
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2
1
2

Název

Počet kusů

Tlumič plamene

2
4

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Objímka hlavně přední
Píst
Čelo pístu
Vytahovač
Vyhazovač
Zápalník
Řídící čep
Opěra
Základna opěry
Polohovač opěry
Pružina spouště
Pružina zápalníku
Předpažbí
Demont. čep lícnice
Pistolová rukojeť
Pružina vyhazovače
Pružina přerušovače
Matice pistolové rukojeti
Pružina západky přeřaďovače
Vedení napínací páky
QD příložka
QD vložka opěry
Botka ramenní opěry
Lícnice
Pružný element
Doraz protizávaží
Plynová trubice
Vratné ústrojí sestava
Závorník sestava
Vedení napínací páky sestava
Hledí
Muška
Box

2
2
2
5
6
2
2
1
1
2
2
10
1
2
1
10
10
2
2
2
2
2
1
1
10
5
2
2
2
2
1
1
1

Souprava nářadí zbrojíře pro pušku CZ BREN 2, ráže 7,62 x 51 mm
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Poř. č. Název
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Počet kusů

Klíč jednostranný 10
Šroubovák TORX T25
Průbojník 1,4x25
Průbojník 1,8x25
Průbojník 2,4x28
Průbojník 2,8x30
Průbojník 3,4x32
Průbojník 3,9x32
Průbojník 4,9x40
Montážní kolík 3,3x25
Šroubovák
Momentový klíč
Důlčík
Kladívko
Kalibr na vývrt hlavně 01
Rukojeť příčná
Bit na šrouby 1x5,5
Bit na šrouby 1/50
Bit na šrouby 25x50
Kalibr na vývrt hlavně O2
Momentový klíč TORX
Montážní přípr. bicí pružiny
Klíč plochý nasazovací 9x12/17mm
Klíč plochý nasazovací 9x12/19mm
Bit TORX T25
Montážní kolík 3,3x130
Závitová redukce
Kalibr
Kufr sady
Vložka 1
Měrka pod vytahovač
Měrka nábojového prostoru GO
Kalibr odběr. kanálku
Měřidlo přečn. zápalníku
Měrka nábojového prostoru NOGO
Upínací přípr. pro pažbičku
Měřidlo přečn. Zápalníku nul.
Sada čištění
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1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Denní zaměřovač Nightforce Atacr 1-8x24 F1 pro pušku CZ BREN 2, 7,62 x 51mm NATO
Denní dalekohledový zaměřovač je základním optickým přístrojem zbraně – je integrovatelný na
pušce BREN 2 pomocí rozhraní MIL-STD-1913, s ukončeným vývojem. Jeho TTD (viz popsány
níže), musí umožňovat střelci komfort a přesnost zamíření. Jeho odolnost je taková, aby byl
schopen zachovat bezchybnou funkčnost a přesnost zamíření. Požaduje se jeho technická
životnost minimálně 20 let nebo 20 000 výstřelů, podle toho, co nastane dříve. Zaměřovač musí
zabezpečit jeho použití v celém spektru bojových činností, za použití prostředků individuální
ochrany proti ZHN, zavedených v AČR, při použití zimních doplňků, balistické ochrany, za
hraničních klimatických a bojových podmínek, ve dne i v noci bez omezení. Povrchová úprava
zaměřovače, musí zabezpečit minimální odrazivost světla (optického záření ve spektrálních
intervalech viditelného světla VIS 400 – 700 nm a v blízké infračervené oblasti NIR 750-1500
nm), nesmí mít demaskující účinky a musí umožňovat míření i za zhoršených klimatických
podmínek. Materiály musí být nehořlavé, nárazuvzdorné, odolné proti mechanickému poškození,
otěru, korozi, slané a sladké vodě, vlhku, agresivním látkám, bojovým otravným látkám
a produktům vznikajících při střelbě – je požadována shoda s MIL-STD-810. Na zaměřovači
nesmí být žádné ostré hrany a výrazné výstupky. Všechny ovládací prvky se musí vyznačovat
plynulostí chodu a snadnou dostupností. Zaměřovač musí umožňovat korekci paralaxy. Musí být
vybaven točítky stranové a výškové korekce s krokem po 0,1 mrad. U zaměřovače musí být
osvícený minimálně střed záměrné osnovy (barva osvícení červená nebo zelená). Zaměřovač
musí být vybaven ochrannými protislunečními a protilaserovými clonami. Požadují se minimální
požadavky na údržbu, jednoduchá základní údržba na úrovni uživatele. Prostředky pro údržbu
a odstranění jednoduchých závad jsou součástí dodavatelem definovaných poměrových souprav
1:25, sloužících k opravě 25 přístrojů (1 x krytka objektivu, 1 x krytka okuláru). Celkem se
požaduje 22 souprav. V případě, že se jedná o bezúdržbový zaměřovač, poměrové soupravy
k opravám zaměřovače se nepožadují. Záruční i pozáruční opravy zajistí dodavatel. Pozáruční
servis bude realizován vojskovou opravárenskou základnou Jaroměř. Pro identifikaci
zaměřovače je nutné zabezpečit jeho značení výrobním číslem, výrobcem (státem), rokem
výroby – ve vazbě na výrobní číslo.
Základní takticko – technické požadavky:
















požadovaný rozsah zvětšení 1 – 8 x;
účinný průměr objektivu 24 mm;
průměr tubusu 34 mm;
rozsah interní stranové i výškové rektifikace 30 MOA;
zaostření objektivu (korekce paralaxy) od 125 m do ∞ (nekonečna);
zorné pole i při zvětšení 8x je minimálně v rozsahu 4,4 m;
zorné pole i při zvětšení 1x je minimálně v rozsahu 32 m;
musí při zvětšení denního zaměřovače 1x umožňovat rychlé a přené zamíření na cíl
v kombinaci s denním přisvícením, ale i bez něj;
denní zaměřovač musí být osazen zvětšenou pákou pro ovládání proměnlivého zvětšení
puškohledu;
musí umožňovat nasvícení záměrné osnovy (při zvětšení 1x nahrazuje kolimátor i za denních
světelných podmínek);
umožňuje nastavení regulace jasu nasvícení záměrné osnovy dle operačních potřeb v 10-ti
úrovních z toho 2 úrovně pro prostředky nočního vidění;
hmotnost do 600±5 g bez zdroje montáže, krytek clon a filtrů;
délka zaměřovače do 280±2 mm;
vzdálenost výstupní pupily zaměřovače v rozsahu 80 - 100 mm;
propustnost světla přes optickou soustavu zaměřovače min. 90 % na samostatném denním
zaměřovači bez nasazení požadovaných ochranných prvků;
7












schopnost identifikace člověka min. 1 000 m;
napájení přístroje – baterie běžně komerčně dostupné na českém trhu (AA/CR);
doba nepřetržité pracovní činnosti (v případě využití bateriového zdroje) min. 600 hod.;
záměrná osnova – záměrný kříž FC DM s mil dělením, záměrná osnova je umístěna v první
optické rovině - FFP;
velikost kruhového středového záměrného bodu musí být .35Mil;
celkové rozpětí záměrné osnovy musí být 20mil vertikálně a 30mil horizontálně;
možnost výškové a stranové korekce s krokem po 0,1 mrad;
jednodílná montáž s rozhraním MIL-STD-1913 se sklonem ve směru střelby v rozsahu 20
MOA kompatibilní s denním zaměřovačem;
možnost korekce bez použití nástrojů;
dioptrická korekce okuláru – 2,0 až +2,0 Dptr.

Klimatická a mechanická odolnost denního zaměřovače:
 zaměřovač musí být odolný vůči mechanickým rázům se zrychlením (od 300g do 500g) ve
směru optické osy;
 zaměřovač musí odolávat vibracím v osách XYZ: v pásmu kmitočtů 10–30 Hz
s amplitudou 3 mm 3 g, v pásmu kmitočtů 30–150 Hz: 4 g 30 minut;
 zaměřovač musí odolávat provozním teplotám v rozsahu -40 °C až +60 °C
a skladovacím teplotám v rozsahu -40 °C až +71 °C;
 tepelný šok min ΔT = 5 °C/s (-32 °C až +60 °C / 20 sec.);
 zaměřovač musí odolávat zvýšené vlhkosti 98 % při teplotě 25 °C až 40 °C;
 zaměřovač musí být hermetický při ponoření do hloubky 1 m po dobu 2 hodin, hermetičnost
nesmí být porušena ani v průběhu rázového a klimatického namáhání;
 požadována shoda s MIL-STD-810.
Montáž denního zaměřovače:
 je osazena ergonomickou rychloupínací pákou;
 páka rychloupínací montáže musí být opatřena pojistkou proti nechtěnému, náhodnému, nebo
samovolnému otevření;
 profil rychloupínací páky nesmí zásadně přesahovat profil základny montáže – takže nesmí
vyčnívat na žádnou stranu, tak aby se minimalizovalo riziko nechtěného zachycení o výstroj;
 montáž musí mít možnost krokové regulace změny přítlaku;
 montáž musí být vybavena osazením, které jasně definuje polohou montáže v rozhraním
MIL-STD-1913 a současně zamezuje posunu montáže na tomto montážním rozhraní. Toto
osazení musí být nedílnou součástí montáže denního zaměřovače (nesmí být v základně
montáže našroubováno). Tímto osazením nesmí být jen šroub procházejí příčně montáží;
 montáž musí být vyrobena z takových materiálů, aby i dlouholeté používání montáže, její
časté snímání a nasazování na pušku BREN 2 nezvětšovalo vůle montáže. Povrchová úprava
kovových částí musí být provedena takovou technologií, která zabezpečuje dlouhodobou
odolnost povrchu vůči mechanickým poškozením a vlhkosti (na kovových částech musí být
povrchová úprava fosfátování, nebo titan-nitrid a na duralových částech musí být tvrdý elox);
 úhel sklonu montáže ve směru střelby musí být v rozsahu 20 MOA;
 montážní kroužky montáže puškohledu musí umožňovat upevnění puškohledu s průměrem
tubusu 34 mm;
 na patě montáže musí být libela sloužící k ustálení pušky BREN 2 v rovině.
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Ostatní požadavky:
 objektiv, okulár opatřit ochrannými krytkami;
 objektiv opatřit filtrem ARD (ANTI REFLEXTION DEVICE – filtr proti odrazu optické
soustavy.
Souprava náhradních dílů 1:25 pro opravu denního zaměřovače Nightforce
Atacr 1-8x24 F1
Poř. č.
Název
Počet kusů
1
Přední krytka čočky
2
2
Zadní krytka čočky
2
Noktovizní předsádka MilSight T105 UNS pro pušku CZ BREN 2, 7,62 x 51 mm NATO
(NSN 5855-01-531-5726)
Noktovizní předsádka pro pušku BREN 2 (dále jen noktovizní předsádka)
– je řešena jako pasivní, noktovizní předsádka s ukončeným vývojem, integrovatelná na pušku
BREN 2 pomocí rozhraní MIL-STD-1913 s rychloupínací montáží, ustavením před použitý
denní zaměřovač. Optická soustava předsádky musí být navržena tak, aby nedocházelo
k omezení zorného pole denního optického zaměřovače. Její základní TTD (jsou popsány níže),
musí umožňovat střelci snadnou montáž/demontáž, bezprostřední připravenost ke střelbě,
komfort a přesnost střelby. Její odolnost musí být taková, aby byla zachována bezchybná
funkčnost a přesnost i při vedení střelby pro vydefinovaný typ zbraně. Požaduje se její technická
životnost minimálně 20 let, nebo 4 000 provozních hodin zesilovače jasu nebo 7 000 výstřelů
podle toho, co nastane dříve. Napájecí zdroje musí umožňovat jejich snadnou výměnu obsluhou.
Noktovizní předsádka musí umožňovat provádění pozorování, detekci a zamiřování. Musí
umožňovat její použití při všech možných bojových činnostech, za použití prostředků
individuální ochrany proti ZHN, zavedených v AČR, při použití zimních doplňků a balistické
ochrany, za hraničních klimatických a bojových podmínek, a to bez omezení. Povrchová úprava
noktovizní předsádky musí zabezpečit minimální odrazivost světla, nesmí mít demaskující
účinky. Materiály musí být nehořlavé, nárazuvzdorné, odolné proti mechanickému poškození,
otěru, korozi, slané a sladké vodě, vlhku, agresivním látkám, bojovým otravným látkám
a produktům vznikajícím při střelbě. Na noktovizní předsádce nesmí být žádné ostré hrany
a výrazné výstupky. Všechny ovládací prvky se musí vyznačovat plynulostí chodu a snadnou
dostupností. Noktovizní předsádka musí mít minimální odrazivost světelných zdrojů, nesmí mít
demaskující účinky a musí umožňovat míření ve spojení s denním zaměřovačem za nočních
podmínek. Noktovizní předsádka musí být vybavena ochrannými krytkami proti vysoké úrovni
osvětlení a proti bodovým zdrojům světla, požaduje se automatická ochrana mikrokanálkového
zesilovače jasu obrazu proti přesvětlení. Požadují se minimální požadavky na údržbu,
jednoduchá základní údržba na úrovni uživatele. Prostředky pro údržbu a odstranění
jednoduchých závad musí být součástí dodavatelem vydefinované poměrové soupravy 1:25,
sloužící k opravě 25 kusů přístrojů (1 x krytka objektivu, 1 x krytka bater. boxu a 1 x krytka
okuláru, O-kroužek víka baterie, čisticí pero čočky, sada klíče LaRue Mount Base, konektor
zámku dveří baterie). Celkem se požaduje 22 souprav. V případě, že se jedná o bezúdržbovou
noktovizní předsádku, poměrová souprava 1:25 se nepožaduje. Pro identifikaci noktovizní
předsádky je nutné zabezpečit její značení výrobním číslem, výrobcem (státem), rokem výroby –
ve vazbě na výrobní číslo. Balení noktovizní předsádky musí být v originálních nárazuvzdorných
plastových obalech.
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Základní takticko – technické požadavky:
 typ zesilovače jasu – min FOM 1800 s funkcí ATG;
 barva zesilovače – zelená;
 zvětšení 1x – kompatibilní pro daný typ denního optického zaměřovače v plném rozsahu jeho
zvětšení;
 možnost ostření a regulace jasu přístroje;
 pojistka proti nechtěnému zapnutí a současně možnost nastavení jasu přístroje v jednom
ovládacím prvku;
 zorné pole min 100;
 konstrukce - katadioptrická;
 průměr objektivu do 68 mm;
 výstupní pupila do 40 mm;
 světelnost f /1,15;
 zorné pole minimálně v rozsahu zorného pole denního optického zaměřovače v plném
rozsahu jeho zvětšení;
 schopnost identifikace min 200 m, rozpoznání min 400 m, detekce člověka min.
1 000 m; rozsah detekce člověka v noci (dosah v noci při koeficientu průzračnosti atmosféry
min. 0,8 na 1 km, kontrastu 0,6 cíle vůči pozadí) musí být minimálně: 600 m při PNO
5 . 10-3 lx;
 délka noktovizní předsádky do 200 mm bez krytky a očnice;
 hmotnost do 1000 g (bez zdroje);
 napájení přístroje – baterie běžně dostupné typu AA/CR, doba nepřetržité pracovní činnosti
min. 70 hodin při teplotě 20°C;
 jednoduchá rychloupínací montážní rozhraní MIL-STD-1913, kompatibilní noktovizním
zaměřovačem;
 musí být vybavena systémem ochrany zesilovače jasu proti přesvětlení;
 požaduje se možnost regulace jasu noktovizní předsádky;
 dioptrická korekce okuláru – 2,0 až +2,0 Dptr.
Montáž noktovizní předsádky:
 musí být osazena rychloupínací ergonomickou pákou;
 páka rychloupínací montáže musí být opatřena pojistkou proti nechtěnému, náhodnému, nebo
samovolnému otevření;
 profil rychloupínací páky nesmí zásadně přesahovat profil základny montáže – takže nesmí
vyčnívat na žádnou stranu, tak aby se minimalizovalo riziko nechtěného zachycení o výstroj;
 montáž musí mít možnost krokové regulace změny přítlaku;
 montáž musí být vybavena osazením, které jasně definuje polohou montáže v rozhraní MILSTD-1913 a současně zamezuje posunu montáže na tomto montážním rozhraní. Toto osazení
musí být nedílnou součástí montáže (nesmí být v základně montáže našroubováno). Tímto
osazením nesmí být jen šroub, procházejí příčně montáží;
 montáž musí být vyrobena z takových materiálů, aby i dlouholeté používání montáže, její
časté snímání a nasazování na pušku Bren 2 nezvětšovalo vůle montáže. Povrchová úprava
kovových částí musí být provedena takovou technologií, která zabezpečuje dlouhodobou
odolnost povrchu vůči mechanickým poškozením a vlhkosti (na kovových částech musí být
povrchová úprava fosfátování, nebo titan-nitrid a na duralových částech musí být tvrdý elox);
 výška montáže musí respektovat ergonomii pušky Bern 2 tak, aby výstupní pupila noktovizní
předsádky vycházela na střed objektivu denního zaměřovače.
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Klimatická a mechanická odolnost noktovizního zaměřovače (noktovizní předsádky)
 zaměřovač
musí
být
odolný
vůči
mechanickým
rázům
se
zrychlením
(od 300 g do 500g) ve směru optické osy;
 zaměřovač musí odolávat vibracím v osách XYZ, v pásmu kmitočtů 10–30 Hz
s amplitudou 3 mm 3 g, v pásmu kmitočtů 30–150 Hz: 4 g 30 minut;
 zaměřovač musí odolávat provozním teplotám v rozsahu -40 °C až +60 °C
a skladovacím teplotám v rozsahu -40 °C až +71 °C;
 tepelný šok min ΔT = 5 °C/s (-40 °C až +60 °C / 20 sec.);
 zaměřovač musí odolávat zvýšené vlhkosti 98 % při teplotě 25 °C až 40 °C;
 zaměřovač musí být hermetický při ponoření do hloubky 1 m po dobu 2 hodin, hermetičnost
nesmí být porušena ani v průběhu rázového a klimatického namáhání;
 požadována shoda s MIL-STD-810.
Souprava náhradních dílů 1:25 pro opravu noktovizní předsádky MilSight
T105 UNS
Poř. č.
Název
Počet kusů
1
Kryt baterie
1
2
O-kroužek víka baterie
1
3
Přední krytka čočky
1
4
Zadní krytka čočky
1
5
Čistící pero čočky
1
6
Klíč na matice LaRue
1
7
Čep zámku baterie
1
Osvětlovač SPIR pro pušku CZ BREN 2, 7,62 x 51 mm NATO
Osvětlovač SPIR je malý kompaktní osvětlovač pracující ve vlnové délce 850 nm. Je určen
k osvětlování cíle v případě minimálního zbytkového světla až do vzdálenosti 1000 m.
Při plném světelném výkonu napomáhá střelci s detekcí, identifikací a zaměřením cíle.
Základní takticko – technické požadavky:
 jednoduchá rychloupínací montážní rozhraní MIL-STD-1913;
 hmotnost do 300 g (bez zdroje);
 napájení přístroje – baterie běžně dostupné typu AA/CR, doba nepřetržité pracovní činnosti
min. 90 minut při teplotě 20°C;
 výkon IR LED osvětlovač (<600mW);
 maximální dosah do 1000 m;
 osvětlovač musí odolávat provozním teplotám v rozsahu -40 °C až +60 °C.
Prostředky pro údržbu a odstranění jednoduchých závad musí být součástí dodavatelem
vydefinované poměrové soupravy 1:25, sloužící k opravě 25 kusů osvětlovačů SPIR. Celkem se
požaduje 22 souprav. V případě, že se jedná o bezúdržbový osvětlovač SPIR, poměrová
souprava 1:25 se nepožaduje.
Souprava náhradních dílů 1:25 pro opravu osvětlovače SPIR
Poř. č.
Název
1
Spínač dálkového ovládání na kabelu 7´´
2
Výstupní kryt portu – usměrňovač
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Počet kusů
2
2

Zavedení nabývaného majetku v resortu MO do užívání




U majetku, který není zaveden do užívání v rezortu MO uvedený v příloze č. 5 budou na
náklady dodavatele provedeny zkrácené vojskové zkoušky v souladu s NV č. 100 „Zavádění
vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany“ a to v souladu s čl.10 odst. 2.
k ověření shody vybraných takticko-technických parametrů.
U majetku, který nebude ke dni uzavření „Dohody k plnění“ v souladu s NV č. 100 čl. 3
odst. 1 písm. b) nebo h) tj. jedná se o již „zavedený, mění-li se jeho technické parametry
v rámci technického zhodnocení“ nebo „již zavedený v armádách NATO“ budou u takového
materiálu na náklady dodavatele provedeny kontrolní a vojskové zkoušky. Dodavatel uhradí
kompletní náklady na provedení kontrolních a zkrácených vojskových nebo vojskových
zkoušek včetně munice.

Ostatní požadavky:
 požaduje se provedení katalogizace;
 zaškolení - dodavatel zabezpečí pro potřeby AČR, zaškolení dílenských specialistů v rozsahu:
- 16 osob od útvarů a zařízení AČR, dílenských specialistů-zbrojířů dle upřesnění AČR;
- 12 osob od útvarů a zařízení AČR – instruktorů výcviku dle upřesnění AČR.
Rozsah, obsah a dobu zaškolení navrhne dodavatel.
Požadavek na dodání jednotlivých druhů dokumentace
a) Současně s první dodávkou bude dodána průvodní dokumentace včetně elektronické verze
v jednom vydání, s právem používání a šíření v rámci AČR, v rozsahu:
- Manuál pro vojskové opravy
- Průvodní doklady o kvalitě zhotoveného výrobku;
- Směrnice, obsahující kritéria a podmínky pro reklamační řízení.
b) Součástí technické dokumentace (TP) bude katalogizační doložka, u zboží zavedeného
v NATO bude uvedeno skladové číslo NATO – NSN.
c) Současně s dodávkou bude na každou zbraň a optický přístroj dodána provozní dokumentace
v rozsahu:
- Příručka pro obsluhu
- Záznamník o provozu zbraně
- Nástřelný list
- Kompletační seznam balení
- Záruční list včetně kritérií a podmínek pro reklamační řízení na optické přístroje.
d) Současně s jednotlivými dodávkami zbraní bude dodána provozní dokumentace v rozsahu:
- Hromadný záruční list včetně kritérií a podmínek pro reklamační řízení na jednotlivé
dodávky zbraní včetně výrobních čísel.
e) Současně s první dodávkou bude dodáno 11 souborů výcvikové dokumentace v písemné
i elektronické podobě v rozsahu:
- Návod na použití
- Schémata a obrazová dokumentace
f) Dále bude s první dodávkou dodáno 11 souborů provozní dokumentace v písemné
i elektronické podobě v rozsahu:
- Návod na použití
- Manuál pro vojskové opravy
- Katalog dílů a normativ spotřeby pro sadu ND 1:100
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Příloha č. 1- C 1 k RD č. 201060125
Počet listů: 8
Takticko – technické údaje, provozní a užitkové vlastnosti požadovaného zboží pro část C 1
- Pistole CZ P-10 C 9x19 NATO
Pistole je samonabíjecí ruční palná zbraň s krátkým zákluzem hlavně, určená pro mířenou střelbu
do dálky 50 m. Má uzamčený závěrový systém. Samonabíjecí funkce s výjimkou samotného
spouštění je docíleno krátkým zákluzem hlavně. Systém spoušťového a bicího mechanismu
je jednočinný s předepnutým, přímoběžným zápalníkem. Zápalník je blokován vnitřní
(automatickou) pojistkou fungující nezávisle na vůli střelce. Blokování zápalníku zvyšuje
pádovou bezpečnost pistole, protože vylučuje výstřel setrvačností zápalníku. Po vystřelení
posledního náboje je závěr zachycen záchytem závěru v zadní poloze. Zásobník je dvouřadý
s jednořadým vyústěním s kapacitou 15 nábojů. Záchyt zásobníku je jednostranný a konstruován
tak, že umožňuje montáž na levou i pravou stranu. Na rukojeti pistole je hřbet velikosti S
a v příslušenství jsou výměnné hřbety velikosti M a L. Na zbrani jsou mířidla (muška i hledí)
s tritiovou kapslí pro použití za zhoršených světelných podmínek. Zbraň umožňuje vedení
střelby při všech možných bojových činnostech, za použití zavedených prostředků individuální
ochrany proti ZHN v ozbrojených složkách AČR, při použití zimních doplňků, balistické
ochrany a ochranných brýlí, při extrémních klimatických a bojových podmínkách. Zbraň
umožňuje střelbu cvičnými a speciálními náboji. Zbraň vykazuje vysokou míru spolehlivosti
a bezpečnosti při používání a manipulaci. Střelba z této zbraně je spolehlivě vedena
standardizovanými náboji. Životnost hlavně (balistická) je min. 15 000 výstřelů. Povrchová
ochrana zbraně má minimální odrazivost světelných zdrojů, odolnost proti otěru, korozi, slané
a sladké vodě, vlhku, agresivním látkám a produktům vznikajících při střelbě při použití
konzervačních prostředků schválených k používání v AČR. Povrchová ochrana zbraně musí být
zároveň odolná proti chemickým látkám používaných v AČR k dekontaminaci materiálu po
použití bojových otravných látek a následkům jaderného výbuchu (radioaktívní spad). Na zbrani
nejsou žádné ostré hrany a výrazné výstupky (plochá zbraň) a na spodní straně rámu je
uzpůsobena k upevnění značkovacích a osvětlovacích zařízení (dle MIL-STD-1913). U zbraně je
zajištěna 100% vyměnitelnost hlavních skupin. U 1000 ks pistolí z celkového počtu se požaduje
pistole s upravenou hlavní pro vedení střelby s tlumičem hluku výstřelu.
Takticko - technická data zbraně CZ P-10 C 9x19 NATO
Ráže
9 x 19 NATO
Počet drážek v hlavni
6
Stoupání drážek
250±10 mm
Celková délka pistole
187±2 mm
Celková délka pistole s krytkou závitu hlavně
209±2 mm
Délka hlavně (základní provedení, bez skluzavky) 102±1 mm
Délka hlavně upravené pro tlumič výstřelu (bez
122±1 mm
skluzavky)
Délka záměrné
166±2 mm
Šířka pistole
32±1 mm
Výška pistole se zásobníkem
132±2 mm
Dostřel max.
1 700 m
 střední bod zásahu z 5 ran
na
vzdálenost
15
m
Přesnost zbraně
v horní polovině kruhu o
průměru 100 mm se středem
1

v záměrném bodě;
 rozptyl zbraně z 5 ran na 15m
je kruh o průměru 118 mm,
jehož střed je umístěn v kruhu
pro polohu středního bodu
zásahu;
Hmotnost pistole s prázdným zásobníkem
max. 745 g
Hmotnost pistole s prázdným zásobníkem a hlavní max. 765 g
upravenou pro tlumič hluku výstřelu
92±5 g
Hmotnost prázdného zásobníku
15 nábojů
Kapacita zásobníku
24±4 N
Odpor spouště
20 let
Celková technická životnost zbraně
Souprava pro střelbu značkovací municí pro CZ P-10 C 9x19 NATO.
Souprava je určena pro cvičnou střelbu značkovacím střelivem a taktický výcvik na kontaktní
vzdálenost (CQB, FIBUA, apod.). Souprava musí být řešena formou adaptéru a kompatibilní se
zbraní CZ P-10 C 9x19 NATO.
Požadavky:
 Adaptér nesmí umožnit vystřelení ostrého střeliva ani po drobných úpravách běžně
dostupnými, jednoduchými nástroji.
 Musí být zaručena spolehlivost celého systému (závadovost systému ve všech režimech
střelby musí být maximálně 1 % bez započítání vad vlivem střeliva, tj. 1 závada na 100 ran,
z vyčištěné zbraně).
 Celý systém musí být řešen tak, aby zbraň byla odlišná od „ostré“ zbraně a zároveň zbraň
musí být identifikovatelná na první pohled jak uživatelem, tak protivníkem.
 Musí být zaručena jednoduchá instalace (vkládání a vyjímání) adaptéru na zbraň CZ P-10 C
9x19 NATO v běžných vojskových podmínkách beznářaďově, popř. s jednoduchým nářadím
dodávaným výrobcem.
 Při instalaci adaptéru nesmí dojít k poškození zbraně a nesmí být možnost upravit spoušťový
mechanismus za použití běžného nářadí.
 Přesnost střelby zbraně se zamontovaným adaptérem musí být třemi zásahy na 7,6 m
v kružnici o průměru nejvýše 100 mm.
 Životnost systému musí být minimálně 5 000 výstřelů.
 Během celé životnosti se nesmí vyskytnout žádná závada, která by měla za následek ohrožení
zdraví nebo života střelce, s výjimkou závad způsobených střelivem.
 Během celé životnosti se nesmí vyskytnout žádná závada, která by měla za následek
poškození nebo zničení hlavního dílu hostitelské zbraně.
 Systém nesmí umožnit špatnou instalaci do hostitelské zbraně.
Balení:
Adaptér je dodáván v kompaktním kufříku.
Balení obsahuje:
 samotný adaptér
 záruční list
 návod k použití
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Tlumič hluku výstřelu CZ 9 mm
Tlumič akustického hluku výstřelu (dále jen tlumič) je konstruován jako dutý kovový válec.
Konstrukce tlumiče je bezkontaktní s komorami. Přepážky bezkontaktního tlumiče jsou kruhové
oddělovače, které rozdělují jednotlivé komory. Tlumič je vyroben bez ostrých hran. Umožňuje
jednoduchou montáž na zbraň pomocí závitu. Povrchová ochrana tlumiče má minimální
odrazivost světelných zdrojů, odolnost proti otěru a korozi. Základní takticko - technické
požadavky na tlumič jsou uvedeny v tabulce
Takticko - technická data tlumiče hluku výstřelu CZ 9 mm pro pistoli CZ P-10 C 9x19
NATO
Tlumič hluku
Poznámka
výstřelu
Ráže zbraně
9 x 19
Celková délka
max. 165 mm
Vnější průměr tlumiče
max. 37 mm
Životnost tlumiče (počet výstřelů)
5 000
Konstrukce
bezkontaktní
Hmotnost tlumiče
max. 300 g
Rozsah potlačení zvuku [dB+]
min. 25
Ke zbrani se dodává Modulární pistolové pouzdro P-10C pravé/levé nebo Modulární
pistolové pouzdro P-10C (T) pravé/levé pro variantu zbraně s tlumičovou hlavní, v potisku
AČR vz. 95 Lesní v barevném provedení podle ČOS 108017, 2. vydání, Maskovací vzory AČR
a ČOS 108019, 2. vydání, Metody hodnocení fyzikálně optických vlastností maskovacích vzorů
AČR v laboratorních podmínkách.
Součástí soupravy pouzdra je Stehenní závěs taktický, pravý/levý
Pevnostní tkanina závěsu PES/PAD je v potisku AČR vz. 95 Lesní v barevném provedení podle
ČOS 108017, 2. vydání, Maskovací vzory AČR a ČOS 108019, 2. vydání, Metody hodnocení
fyzikálně optických vlastností maskovacích vzorů AČR v laboratorních podmínkách. Textilní
popruhy v barvě Pantone 18-0627.

Pouzdro textilní na zásobník (CZ P-10 C 9x19 NATO 15 ran)
Je pouzdro se zesílenou chlopní a zapínáním na přezku SR2 s pojistkou. Na zadní straně
vybaveno popruhem a plastovou sponou pro upevnění pouzdra na MOLLE vazbu nebo opasek.
Pevnostní tkanina PES/PAD v potisku AČR vz. 95 Lesní v barevném provedení podle ČOS
108017, 2. vydání, Maskovací vzory AČR a ČOS 108019, 2. vydání, Metody hodnocení
fyzikálně optických vlastností maskovacích vzorů AČR v laboratorních podmínkách. Textilní
popruhy v barvě Pantone 18-0627.
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Pouzdro na tlumič
Textilní pouzdro slouží k uložení a ochraně tlumiče. Pouzdro je vybaveno popruhovou vazbou
z popruhu š. 25 mm, která umožňuje připevnění pouzdra na různé výstrojní systémy. Dno
pouzdra je osazeno očnicí pro odtok vody a plastovou průvlečkou pro uzamčení svislého
popruhu vazby. Zapínání pouzdra je řešeno pomocí spony SR-2 (spanish quick release) pro
ovládání pomocí jedné ruky bez vidu.
Pevnostní tkanina PES/PAD v potisku AČR vz. 95 Lesní v barevném provedení podle ČOS
108017, 2. vydání, Maskovací vzory AČR a ČOS 108019, 2. vydání, Metody hodnocení
fyzikálně optických vlastností maskovacích vzorů AČR v laboratorních podmínkách. Textilní
popruhy v barvě Pantone 18-0627.
Takticko-technické požadavky textilního příslušenství a požadavky na materiálové složení jsou
uvedeny v příloze č. 1-E Takticko-technické parametry textilních doplňků.
Taktická svítilna Inforce APLc
Taktickou svítilnu Inforce aplc lze připevnit ke spodní části rámu pistole před lučík systémem
dle MIL-STD-1913. Tělo svítilny je vyrobeno z velmi odolného a trvanlivého polymeru. Po
upevnění vytváří s rámem pistole kompaktní celek a je zajištěno ergonomické oboustranné
ovládání svítilny. Svítilna vyzařuje světlo bílé barvy o hodnotě 200 lumenů. Svítilna je napájena
1ks baterie CR2, která zajišťuje výdrž při plném provozu až 1,5 hodiny při teplotě 20°C.
Svítilna má dvě funkce svícení – stálé a krátké přisvícení. Hmotnost svítilny je 53 g +/-1,5 g
včetně baterie. Rozměry svítilny jsou 62 mm x 30mm x 22 mm +/- 1,5mm.
Takticko - technická data taktické svítilny Inforce apcl
62±1,5 mm
Délka svítilny
Šířka svítilny
30±1,5 mm
Výška svítilny
22±1,5 mm
Baterie
CR 2
Výdrž baterie při plném provozu
až 90 minut
Funkce svítilny
Stálé svícení a krátký přísvit
Hmotnost včetně baterie
53±1,5 g
Uchycení na zbraň
před lučík systémem MIL-STD-1913
Součástí dodávky je pro každou zbraň:
3 zásobníky
1 kartáček
1 vytěrák
1 plastový kufřík
1 návod na použití
1 nástřelka
1 záruční list
1 nástřelný list
1 sada atrap náboje
1 záznamník o provozu zbraně
1 krytka závitu u tlumičového provedení
1 pouzdro pro pistoli CZ P-10 C 9x19 NATO
3 pouzdra pro jeden zásobník CZ P-10 C 9x19 NATO
4

Náhradní díly a měrky zbrojíře
Poměrová souprava náhradních dílů 1 : 1000 pro opravy pistolí CZ P-10 C 9x19 NATO
Poměrová souprava náhradních dílů 1 : 1000 je uložena v pevném plastovém obalu určeném pro
její přepravu a skladování splňující podmínky paletizace. Obal je opatřen prvky identifikace
a zajišťuje ochranu soupravy před poškozením a znehodnocením.
Poměrová souprava náhradních dílů 1 : 1000 obsahuje:
Poř. č.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Název
Zápalník (sestava)
Zápalník
Držák Pružiny 2x
Kontejner zápalníku
Automatická pojistka
Pružina bicí
Pružina automatické pojistky
Čep automatické pojistky
Přední blok
Zadní blok
Záchyt závěru
Spoušťová páka
Zádržka zásobníku
Čep zádržky zásobníku
Vypínač spoušťové páky
Demontážní destička
Vytahovač
Hřbet "S"
Hřbet "M"
Hřbet "L"
Spoušť
Pojistka spouště
Krytka závěru
Kostka demontážní destičky
Pružina vratná (sestava)
Pružina vytahovače
Pružina záchytu závěru
Pružina spoušťové páky
Pružina zádržky zásobníku
Pružina vypínače spoušťové páky
Pružina demontážní destičky
Pružina pojistky spouště
Kolík zádržky zásobníku
Čep spoušťové páky
Kolík pružiny spoušťové páky
Čep vytahovače
Svinutý kolík zadního bloku
Svinutý kolík předního bloku
Kolík hřbetu
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Počet kusů
10

10
10
10
10
5
10
10
10
10
3
3
3
10
25
10
10
10
10
25
30
10
10
10
25
50
10
10
50
50
50
50

Poř. č.
33
34
35
36
37
38
39

Název
Čep pojistky spouště
Čep předního bloku
Šroub mušky
Šroub hledí
Hledí, muška – set
Zásobník
Balení ND

Počet kusů
10
10
50
50
20
25
1

Souprava nářadí zbrojíře pro opravy pistolí CZ P-10 C a CZ P-10 F 9x19 NATO
Souprava nářadí zbrojíře je uložena v pevném plastovém obalu určeném pro její přepravu
a skladování splňujícím podmínky paletizace. Obal je opatřen prvky identifikace a zajišťuje
ochranu soupravy před poškozením a znehodnocením.
Souprava nářadí zbrojíře obsahuje:
Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
-

Název
Montážní průbojník ø 1,8x25
Montážní průbojník ø 2,4x28
Pinzeta
Montážní průbojník ø 1,4x30
Sekáček
Montážní průbojník ø 0.9x18
Kartáček
Kartáček
Imbusový klíč 2
Imbusový klíč 1,5
Kladívko
Olejnička
Vyražeč hledí
Vložka 1
Vložka 2
Demontážní přípravek
Montážní průbojník ø 3,4x32
Imbusový klíč 6
Kufr na nářadí

Počet kusů
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Zavedení nabývaného majetku v resortu MO do užívání:




U majetku, který není zaveden do užívání v rezortu MO uvedený v příloze č. 5 budou na
náklady dodavatele provedeny zkrácené vojskové zkoušky v souladu s NV č. 100 „Zavádění
vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany“ a to v souladu s čl.10 odst. 2.
k ověření shody vybraných takticko-technických parametrů.
U majetku, který nebude ke dni uzavření „Dohody k plnění“ v souladu s NV č. 100 čl. 3
odst. 1 písm. b) nebo h) tj. jedná se o již „zavedený, mění-li se jeho technické parametry
v rámci technického zhodnocení“ nebo „již zavedený v armádách NATO“ budou u takového
materiálu na náklady dodavatele provedeny kontrolní a vojskové zkoušky. Dodavatel uhradí
kompletní náklady na provedení kontrolních a zkrácených vojskových nebo vojskových
zkoušek včetně munice.
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Požadavky na zaškolení
Požaduje se zaškolení 20 dílenských specialistů - zbrojířů od útvarů a zařízení AČR v rozsahu
základní údržby zbraně a pro vojskové opravy, při využití poměrové soupravy náhradních dílů
a soupravy zbrojíře. Dále se požaduje zaškolení 17 instruktorů výcviku od útvaru a zařízení AČR
v rozsahu základní údržby konstrukce a použití zbraně.
Záruční servis
Záruční podmínky a pozáruční servis musí splňovat platné zákony České republiky a ustanovení
Technických podmínek. Požaduje se záruční doba minimálně 2 roky od data převzetí uživatelem.
Požadovaná balistická životnost hlavně je minimálně 15 000 výstřelů.
Požadavek na dodání jednotlivých druhů dokumentace
a) Současně s první dodávkou bude dodána průvodní dokumentace včetně elektronické verze v
jednom vydání, s právem používání a šíření v rámci AČR, v rozsahu:
- Manuál pro vojskové opravy
- Průvodní doklady o kvalitě zhotoveného výrobku;
- Směrnice, obsahující kritéria a podmínky pro reklamační řízení.
b) Součástí technické dokumentace (TP) bude katalogizační doložka, u zboží zavedeného v
NATO bude uvedeno skladové číslo NATO – NSN.
c) Současně s dodávkou bude na každou zbraň dodána provozní dokumentace v rozsahu:
- Příručka pro obsluhu
- Záznamník o provozu zbraně
- Nástřelný list
- Kompletační seznam balení
d) Současně s jednotlivými dodávkami zbraní bude dodána provozní dokumentace v rozsahu:
- Hromadný záruční list včetně kritérií a podmínek pro reklamační řízení na
jednotlivé dodávky zbraní včetně výrobních čísel.
e) Současně s první dodávkou bude dodáno 12 souborů výcvikové dokumentace v písemné
i elektronické podobě v rozsahu:
- Návod na použití
- Schémata a obrazová dokumentace
f) Dále bude s první dodávkou dodáno 15 souborů provozní dokumentace v písemné
i elektronické podobě v rozsahu:
- Návod na použití
- Manuál pro vojskové opravy
- Katalog dílů a normativ spotřeby pro sadu ND 1:1000
g) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu při předání munice níže uvedenou dokumentaci
v českém, případně anglickém jazyce (pokud se jedná o zahraničního výrobce, vyjma konkrétní
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dokumentace, kde je požadován český jazyk, viz dále),
a elektronické podobě (Word, Excel, PDF) minimálně v tomto rozsahu:

-

-

a

to

v

písemné

- identifikaci výrobce, tj. adresu, IČO, DIČ, telefon, fax, E-mail,
- identifikaci výrobku:
 název výrobku,
 NSN,
 základní TTD včetně NEQ
 sérii a ročník,
 počet kusů v sérii,
 číslo příslušné technické dokumentace (dále jen „TD“), číslo výkresu, podle kterého
je munice vyrobena,
 doklad ke zboží (platné rozhodnutí o klasifikaci nebezpečného zboží dle ADR, IATA
a RID vydané certifikovanou autoritou) uvádějící zejména klasifikační kód a UN kód
dodávané munice (mimo školní munice),
prohlášení dodavatele o záruční době, kritéria a podmínky pro reklamační řízení,
prohlášení dodavatele o délce a podmínkách doby životnosti skladových zásob a prohlášení
dodavatele o délce a podmínkách doby funkční životnosti,
pro každou dodanou sérii munice je nutné předložit v případě tuzemské dodávky platné
Osvědčení o jakosti a kompletnosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb. (v případě dodávky ze
zahraničí CoC potvrzení GQAR) se všemi náležitostmi,
prohlášení o shodě (Certificate of Conformity), je-li výrobcem vydáváno,
bezpečnostní list v češtině a angličtině (Data of Issue; Safety Data Sheet),
technické dodavatelské podmínky (dále jen TDP) v českém jazyce s první dodávkou
materiálu v platném znění v souladu s výrobní dokumentací, včetně technických nákresů
(celkového řezu), TDP musí obsahovat technický výkres způsobu šablonování obalů a být
minimálně v rozsahu kapitol:
identifikace výrobku, viz výše;
celkový technický výkres;
požadavky na zdraví a bezpečnost;
tvar a velikost ohroženého prostoru;
návod k použití;
údaje o balení, přepravě, údržbě a likvidaci;
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Příloha č. 1-C 2 k RD č. 201060125
Počet listů: 7
Takticko – technické údaje, provozní a užitkové vlastnosti požadovaného zboží pro část C 2
- Pistole CZ P-10 F 9x19 NATO
Pistole je samonabíjecí ruční palná zbraň s krátkým zákluzem hlavně, určená pro mířenou střelbu
do dálky 50 m. Má uzamčený závěrový systém. Samonabíjecí funkce s výjimkou samotného
spouštění je docíleno krátkým zákluzem hlavně. Systém spoušťového a bicího mechanismu
je jednočinný s předepnutým, přímoběžným zápalníkem. Zápalník je blokován vnitřní
(automatickou) pojistkou fungující nezávisle na vůli střelce. Blokování zápalníku zvyšuje
pádovou bezpečnost pistole, protože vylučuje výstřel setrvačností zápalníku. Po vystřelení
posledního náboje je závěr zachycen záchytem závěru v zadní poloze. Zásobník je dvouřadý
s jednořadým vyústěním s kapacitou 19 nábojů. Záchyt zásobníku je jednostranný, kdy
je konstruován tak, že umožňuje montáž na levou i pravou stranu. Na rukojeti pistole je hřbet
velikosti S a v příslušenství jsou výměnné hřbety velikosti M a L. Na zbrani jsou mířidla (muška
i hledí) s tritiovou kapslí pro použití za zhoršených světelných podmínek. Zbraň umožňuje
vedení střelby při všech možných bojových činnostech, za použití zavedených prostředků
individuální ochrany proti ZHN v ozbrojených složkách AČR, při použití zimních doplňků,
balistické ochrany a ochranných brýlí, při extrémních klimatických a bojových podmínkách.
Zbraň umožňuje střelbu cvičnými, redukovanými a speciálními náboji. Zbraň vykazuje vysokou
míru spolehlivosti a bezpečnosti při používání a manipulaci. Střelba z této zbraně je spolehlivě
vedena standardizovanými náboji. Životnost hlavně (balistická) je min. 15 000 výstřelů.
Povrchová ochrana zbraně má minimální odrazivost světelných zdrojů, odolnost proti otěru,
korozi, slané a sladké vodě, vlhku, agresivním látkám a produktům vznikajících při střelbě při
použití konzervačních prostředků schválených k používání v AČR. Povrchová ochrana zbraně
musí být zároveň odolná proti chemickým látkám používaných v AČR k dekontaminaci
materiálu po použití bojových otravných látek a následkům jaderného výbuchu (radioaktivní
spad). Na zbrani nejsou žádné ostré hrany a výrazné výstupky (plochá zbraň) a na spodní straně
rámu je uzpůsobena k upevnění značkovacích a osvětlovacích zařízení (dle MIL-STD-1913). U
zbraně je zajištěna 100% vyměnitelnost hlavních skupin. U 100 ks pistolí z celkového počtu se
požaduje pistole s upravenou hlavní pro vedení střelby s tlumičem hluku výstřelu.
Takticko - technická data zbraně CZ P-10 F 9x19 NATO
Ráže
9 x 19 NATO
Počet drážek v hlavni
6
Stoupání drážek
250±10 mm
Celková délka pistole
203±2 mm
Celková délka pistole s krytkou závitu hlavně
225±2 mm
Délka hlavně(základní provedení, bez skluzavky) 114±1 mm
Délka hlavně upravené pro tlumič výstřelu (bez
skluzavky)
Délka záměrné
Šířka pistole
Výška pistole se zásobníkem
Dostřel max.
Přesnost zbraně
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134±1 mm
178±2 mm
32±1 mm
150±2 mm
1 700 m
 střední bod zásahu 5-ti ran na
vzdálenost 25 m v horní
polovině kruhu o průměru 100
mm se středem v záměrném
bodě



rozptyl zbraně z 5 ran na 25m
je kruh o průměru 118 mm,
jehož střed je umístěn v kruhu
pro polohu středního bodu
zásahu;
Hmotnost pistole s prázdným zásobníkem
max. 810 g
Hmotnost pistole s prázdným zásobníkem a hlavní max. 830 g
upravenou pro tlumič hluku výstřelu
104±5 g
Hmotnost prázdného zásobníku
19 nábojů
Kapacita zásobníku
24±4 N
Odpor spouště
20 let
Celková technická životnost zbraně
Tlumič hluku výstřelu CZ 9 mm
Tlumič akustického hluku výstřelu (dále jen tlumič) je konstruován jako dutý kovový válec.
Konstrukce tlumiče je bezkontaktní s komorami. Přepážky bezkontaktního tlumiče jsou kruhové
oddělovače, které rozdělují jednotlivé komory. Tlumič je vyroben bez ostrých hran. Umožňuje
jednoduchou montáž na zbraň pomocí závitu. Povrchová ochrana tlumiče má minimální
odrazivost světelných zdrojů, odolnost proti otěru a korozi. Základní takticko - technické
požadavky na tlumič jsou uvedeny v tabulce
Takticko – technická data tlumiče hluku výstřelu CZ 9 mm pro pistoli CZ P-10 F 9x19
NATO
Tlumič hluku
Poznámka
výstřelu
Ráže zbraně
9 x 19
Celková délka
max. 165 mm
Vnější průměr tlumiče
max. 37 mm
Životnost tlumiče (počet výstřelů)
5 000
Konstrukce
bezkontaktní
Hmotnost tlumiče
max. 300 g
Rozsah potlačení zvuku [dB+]
min. 25
Ke zbrani se dodává Modulární pistolové pouzdro P-10F pravé/levé nebo Modulární
pistolové pouzdro P-10F (T) pravé/levé pro variantu zbraně s tlumičovou hlavní, v potisku
AČR vz. 95 Lesní v barevném provedení podle ČOS 108017, 2. vydání, Maskovací vzory AČR
a ČOS 108019, 2. vydání, Metody hodnocení fyzikálně optických vlastností maskovacích vzorů
AČR v laboratorních podmínkách.
Součástí soupravy pouzdra je Stehenní závěs taktický, pravý/levý
Pevnostní tkanina závěsu PES/PAD je v potisku AČR vz. 95 Lesní v barevném provedení podle
ČOS 108017, 2. vydání, Maskovací vzory AČR a ČOS 108019, 2. vydání, Metody hodnocení
fyzikálně optických vlastností maskovacích vzorů AČR v laboratorních podmínkách. Textilní
popruhy v barvě Pantone 18-0627.
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Pouzdro textilní na zásobník (CZ P-10 F 9x19 NATO 19 ran)
Je pouzdro se zesílenou chlopní a zapínáním na přezku SR2 s pojistkou. Na zadní straně
vybaveno popruhem a plastovou sponou pro upevnění pouzdra na MOLLE vazbu nebo opasek.
Pevnostní tkanina PES/PAD v potisku AČR vz. 95 Lesní v barevném provedení podle ČOS
108017, 2. vydání, Maskovací vzory AČR a ČOS 108019, 2. vydání, Metody hodnocení
fyzikálně optických vlastností maskovacích vzorů AČR v laboratorních podmínkách. Textilní
popruhy v barvě Pantone 18-0627.
Pouzdro na tlumič
Textilní pouzdro slouží k uložení a ochraně tlumiče. Pouzdro je vybaveno popruhovou vazbou
z popruhu š. 25 mm, která umožňuje připevnění pouzdra na různé výstrojní systémy. Dno
pouzdra je osazeno očnicí pro odtok vody a plastovou průvlečkou pro uzamčení svislého
popruhu vazby. Zapínání pouzdra je řešeno pomocí spony SR-2 (spanish quick release) pro
ovládání pomocí jedné ruky bez vidu.
Pevnostní tkanina PES/PAD v potisku AČR vz. 95 Lesní v barevném provedení podle ČOS
108017, 2. vydání, Maskovací vzory AČR a ČOS 108019, 2. vydání, Metody hodnocení
fyzikálně optických vlastností maskovacích vzorů AČR v laboratorních podmínkách. Textilní
popruhy v barvě Pantone 18-0627.
Takticko-technické požadavky textilního příslušenství a požadavky na materiálové složení jsou
uvedeny v příloze č. 1-E Takticko-technické parametry textilních doplňků.
Součástí dodávky je pro každou zbraň:
3 zásobníky
1 kartáček
1 vytěrák
1 plastový kufřík
1 návod na použití
1 nástřelka
1 záruční list
1 nástřelný list
1 sada atrap náboje
1 záznamník o provozu zbraně
1 krytka závitu u tlumičového provedení
1 pouzdro pro pistoli CZ P-10 F 9x19 NATO
3 pouzdra pro jeden zásobník CZ P-10 F 9x19 NATO
Náhradní díly a měrky zbrojíře
Poměrová souprava náhradních dílů 1 : 1000 pro opravy pistolí CZ P-10 F 9x19 NATO
Poměrová souprava náhradních dílů 1 : 1000 je uložena v pevném plastovém obalu určeném pro
její přepravu a skladování splňující podmínky paletizace. Obal je opatřen prvky identifikace
a zajišťuje ochranu soupravy před poškozením a znehodnocením.
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Poměrová souprava náhradních dílů 1 : 1000 obsahuje:
Poř. č.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Název
Zápalník (sestava)
Zápalník
Držák pružiny 2x
Kontejner zápalníku
Automatická pojistka
Pružina bicí
Pružina automatické pojistky
Čep automatické pojistky
Přední blok
Zadní blok
Záchyt závěru
Spoušťová páka
Zádržka zásobníku
Čep zádržky zásobníku
Vypínač spoušťové páky
Demontážní destička
Vytahovač
Hřbet "S"
Hřbet "M"
Hřbet "L"
Spoušť
Pojistka spouště
Krytka závěru
Kostka demontážní destičky
Pružina vratná (sestava)
Pružina vytahovače
Pružina záchytu závěru
Pružina spoušťové páky
Pružina zádržky zásobníku
Pružina vypínače spoušťové páky
Pružina demontážní destičky
Pružina pojistky spouště
Kolík zádržky zásobníku
Čep spoušťové páky
Kolík pružiny spoušťové páky
Čep vytahovače
Svinutý kolík zadního bloku
Svinutý kolík předního bloku
Kolík hřbetu
Čep pojistky spouště
Čep předního bloku
Šroub mušky
Šroub hledí
Hledí
Muška
Zásobník
Balení ND
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Počet kusů
10

10
10
10
10
5
10
10
10
10
3
3
3
10
25
10
10
10
10
25
30
10
10
10
25
50
10
10
50
50
50
50
10
10
50
50
20
20
25
1

Souprava nářadí zbrojíře pro opravy pistolí CZ P-10 F 9x19 NATO
Souprava nářadí zbrojíře je uložena v pevném plastovém obalu určeném pro její přepravu
a skladování splňujícím podmínky paletizace. Obal je opatřen prvky identifikace a zajišťuje
ochranu soupravy před poškozením a znehodnocením.
Souprava nářadí zbrojíře obsahuje
Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
-

Název
Montážní průbojník ø 1,8x25
Montážní průbojník ø 2,4x28
Pinzeta
Montážní průbojník ø 1,4x30
Sekáček
Montážní průbojník ø 0,9x18
Kartáček
Kartáček
Imbusový klíč 2
Imbusový klíč 1,5
Kladívko
Olejnička
Vyrážeč hledí
Vložka 1
Vložka 2
Demontážní přípravek
Montážní průbojník ø 3,4x32
Imbusový klíč 6
Kufr na nářadí

Počet kusů
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Zavedení nabývaného majetku v resortu MO do užívání:




U majetku, který není zaveden do užívání v rezortu MO uvedený v příloze č. 5 budou na
náklady dodavatele provedeny zkrácené vojskové zkoušky v souladu s NV č. 100 „Zavádění
vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany“ a to v souladu s čl.10 odst. 2.
k ověření shody vybraných takticko-technických parametrů.
U majetku, který nebude ke dni uzavření „Dohody k plnění“ v souladu s NV č. 100 čl. 3
odst. 1 písm. b) nebo h) tj. jedná se o již „zavedený, mění-li se jeho technické parametry v
rámci technického zhodnocení“ nebo „již zavedený v armádách NATO“ budou u takového
materiálu na náklady dodavatele provedeny kontrolní a vojskové zkoušky. Dodavatel uhradí
kompletní náklady na provedení kontrolních a zkrácených vojskových nebo vojskových
zkoušek včetně munice.

Požadavky na zaškolení:
Požaduje se zaškolení 20 dílenských specialistů - zbrojířů od útvarů a zařízení AČR v rozsahu
základní údržby zbraně a pro vojskové opravy, při využití poměrové soupravy náhradních dílů
a soupravy zbrojíře. Dále se požaduje zaškolení 17 instruktorů výcviku od útvaru a zařízení AČR
v rozsahu základní údržby konstrukce a použití zbraně.
Záruční servis
Záruční podmínky a pozáruční servis musí splňovat platné zákony České republiky a ustanovení
Technických podmínek. Požaduje se záruční doba minimálně 2 roky od data převzetí uživatelem.
Požadovaná balistická životnost hlavně je minimálně 15 000 výstřelů.
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Požadavek na dodání jednotlivých druhů dokumentace
a) Současně s první dodávkou bude dodána průvodní dokumentace včetně elektronické verze
v jednom vydání, s právem používání a šíření v rámci AČR, v rozsahu:
- Manuál pro vojskové opravy
- Průvodní doklady o kvalitě zhotoveného výrobku;
- Směrnice, obsahující kritéria a podmínky pro reklamační řízení.
b) Součástí technické dokumentace (TP) bude katalogizační doložka, u zboží zavedeného
v NATO bude uvedeno skladové číslo NATO – NSN.
c) Současně s dodávkou bude na každou zbraň dodána provozní dokumentace v rozsahu:
- Příručka pro obsluhu
- Záznamník o provozu zbraně
- Nástřelný list
- Kompletační seznam balení
d) Současně s jednotlivými dodávkami zbraní bude dodána provozní dokumentace v rozsahu:
- Hromadný záruční list včetně kritérií a podmínek pro reklamační řízení na
jednotlivé dodávky zbraní včetně výrobních čísel.
e) Současně s první dodávkou bude dodáno 12 souborů výcvikové dokumentace v písemné
i elektronické podobě v rozsahu:
- Návod na použití
- Schémata a obrazová dokumentace
f) Dále bude s první dodávkou dodáno 15 souborů provozní dokumentace v písemné
i elektronické podobě v rozsahu:
- Návod na použití
- Manuál pro vojskové opravy
- Katalog dílů a normativ spotřeby pro sadu ND 1:1000
g) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu při předání munice níže uvedenou dokumentaci
v českém, případně anglickém jazyce (pokud se jedná o zahraničního výrobce, vyjma konkrétní
dokumentace, kde je požadován český jazyk, viz dále), a to v písemné
a elektronické podobě (Word, Excel, PDF) minimálně v tomto rozsahu:
- identifikaci výrobce, tj. adresu, IČO, DIČ, telefon, fax, E-mail,
- identifikaci výrobku:
 název výrobku,
 NSN,
 základní TTD včetně NEQ
 sérii a ročník,
 počet kusů v sérii,
 číslo příslušné technické dokumentace (dále jen „TD“), číslo výkresu, podle kterého
je munice vyrobena,
6

-

-

 doklad ke zboží (platné rozhodnutí o klasifikaci nebezpečného zboží dle ADR, IATA
a RID vydané certifikovanou autoritou) uvádějící zejména klasifikační kód a UN kód
dodávané munice (mimo školní munice),
prohlášení dodavatele o záruční době, kritéria a podmínky pro reklamační řízení,
prohlášení dodavatele o délce a podmínkách doby životnosti skladových zásob a prohlášení
dodavatele o délce a podmínkách doby funkční životnosti,
pro každou dodanou sérii munice je nutné předložit v případě tuzemské dodávky platné
Osvědčení o jakosti a kompletnosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb. (v případě dodávky ze
zahraničí CoC potvrzení GQAR) se všemi náležitostmi,
prohlášení o shodě (Certificate of Conformity), je-li výrobcem vydáváno,
bezpečnostní list v češtině a angličtině (Data of Issue; Safety Data Sheet),
technické dodavatelské podmínky (dále jen TDP) v českém jazyce s první dodávkou
materiálu v platném znění v souladu s výrobní dokumentací, včetně technických nákresů
(celkového řezu), TDP musí obsahovat technický výkres způsobu šablonování obalů a být
minimálně v rozsahu kapitol:
identifikace výrobku, viz výše;
celkový technický výkres;
požadavky na zdraví a bezpečnost;
tvar a velikost ohroženého prostoru;
návod k použití;
údaje o balení, přepravě, údržbě a likvidaci;
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Příloha č. 1-D k RD č. 201060125
Počet listů: 6
Takticko – technické údaje, provozní a užitkové vlastnosti požadovaného zboží pro část D Osobní obranná zbraň PDW CZ SCORPION EVO 3 A1, ráže 9 x 19 mm
(KČM 0010461000006)
(NSN 1005160066502)
Zbraň PDW CZ SCORPION EVO 3 A1 ráže 9 mm Luger je automatická ruční zbraň.
Automatickou činnost zbraně zajišťuje tlak prachových plynů při výstřelu, působících
na závěr. Při pohybu závěru vzad dochází k vytažení nábojnice z nábojové komory, jejímu
následnému vyhození z nábojiště a pouzdra, stlačování pružiny vratného ústrojí a napínání
kladívka spoušťového mechanismu. V zadní poloze je pohyb závěru utlumen pomocí nárazníku.
Dopředný pohyb závěru je způsoben tlakem pružiny vratného ústrojí, závěr při tomto pohybu
vysouvá náboj z hubice zásobníku, zasouvá ho do nábojové komory. Výstupek na závěru stlačuje
výstupek automatické spouště, tím dojde k uvolnění kladívka, nárazu na zápalník a následné
iniciaci zápalky náboje. Zbraň je konstruována tak, aby odolávala tvrdému zacházení v různých
operačních podmínkách, se kterými je možné se během vojenského nasazení setkat. Samopal je
opatřen sklopnou ramenní opěrou a umožňuje střelbu jednotlivými ranami, omezenou třírannou
dávkou a dávkou. Zásobník je dvouřadý s dvouřadým vyústěním a kapacitou 30 nábojů.
Zásobník umožňuje kontrolu počtu nábojů. Po vystřílení nábojů ze zásobníku dochází
k zachycení závěru v zadní poloze. Zbraň je vybavena jednostranným záchytem závěru
ovladatelným levou i pravou rukou a střeleckou pojistkou o 4 polohách – zajištěno, střelba
jednotlivými ranami, omezenými dávkami a dávkami. Účinná střelba je na vzdálenost do 100 m
s mechanickými mířidly a do 200 m s kolimátorem. Zbraň je vybavena mechanickými
rektifikovatelnými mířidly a kolimátorovým zaměřovačem MICRO T2. Zbraň umožňuje střelbu
cvičnými, redukovanými a speciálními náboji s minimálním dovybavením zbraně. Uvedená
zbraň umožňuje vedení střelby při všech možných bojových činnostech, za použití prostředků
individuální ochrany proti ZHN zavedených v OS ČR, při použití zimních doplňků, balistické
ochrany a ochranných brýlí, za hraničních klimatických a bojových podmínek. Zbraň je
vybavena lištami Picatinny rail (dle MIL-STD-1913) na pozici 3,6,9 hodiny umožňujícími
upevnění kolimátoru, případně dalšího příslušenství jako: laserového značkovače, taktické
rukojeti a taktické svítilny. Zbraň vykazuje vysokou míru spolehlivosti, bezpečnosti při
používání a manipulaci. Poruchovost zbraně je do 0,2 %, bez započítání vad vlivem střeliva.
Střelba je spolehlivě vedena standardizovanými náboji se všemi typy střel nábojů v ráži 9 x 19
mm. Pouzdro textilní pro zásobník PDW30 je určeno pro uložení zásobníku, jeho snadné vyjmutí
a opětovné zasunutí do pouzdra. Je tvořeno kombinací textilních a plastových částí. Plastový díl
pouzdra umožňuje snadnou manipulaci se zásobníkem během jeho zasouvání a vyndávání
z pouzdra. Díky textilním částem je pouzdro lehké s dlouhou dobou životnosti, odolné vůči
poškození a mechanickému namáhání. Plastový díl je pevně spojen očnicí s textilním korpusem
pouzdra. Gumové lanko s plastovou brzdou zajišťuje pevné sevření zásobníku v pouzdře
a zamezuje tak vypadnutí zásobníku z pouzdra. Pouzdro je opatřeno krycí chlopní, která slouží
k ochraně zásobníku před poškozením a zamezuje vypadnutí zásobníku z pouzdra. Na čelní
straně pouzdra jsou umístěny horizontální popruhy umožňující upevnění různého taktického
příslušenství např. dalšího pouzdra na zásobník a podobně. Pouzdro se dá připevnit na opasek,
balistickou vestu, taktickou vestu s MOLLE popruhy pomocí upevňovacího popruhu našitého na
zadní straně pouzdra. Textilní popruhy v barvě Pantone 19-4008. Povrchová ochrana zbraně má
minimální odrazivost světelných zdrojů, je odolná proti otěru, korozi, slané a sladké vodě, vlhku,
agresivním látkám a produktům vznikajících při střelbě a při použití konzervačních prostředků,
schválených k používání v OS ČR. Na zbrani nejsou žádné ostré hrany a výrazné výstupky
(plochá zbraň). Součástí zbraně je Popruh 1-bodový SCORPION EVO. Barva taktického
popruhu v barvě Pantone 19-4008. Základní rozebrání a složení zbraně pro běžnou údržbu je
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proveditelné bez jakýchkoliv nástrojů. Zbraň musí vyhovovat požadavkům technických
podmínek (TP) a výkresové dokumentaci. Jednotlivé součástky nebo skupiny musí být podle TP
vzájemně vyměnitelné a opotřebení součástek zbraně nesmí být při zkoušce životnosti větší, než
stanoví TP. Součástí každé zbraně je souprava pro čištění a údržbu včetně nástavce pro cvičnou
střelbu. Pro identifikaci zbraně je zbraň označena výrobním číslem, rokem výroby v návaznosti
na výrobní číslo a výrobcem (státem).
Takticko-technická data zbraně
Parametr
Ráže
Účinný dostřel na nechráněnou živou sílu
Hmotnost zbraně bez zásobníku, řemene, mířidel a přední
opěry
Kapacita zásobníku (dlouhý)
Kapacita zásobníku (krátký, pro skryté nošení)
Celková délka zbraně se vztyčenou ramenní opěrou
Délka se sklopenou ramenní opěrou
Rozptyl zbraně na 25 m (5 ran)
Poloha středního bodu zásahu
Životnost hlavně
Funkční spolehlivost
Funkce zaručena v rozsahu
Ovládací prvky
Přeřaďovač režimu palby
Záchyt závěru a záchyt zásobníku
Mířidla
Záměrná
Rozhraní pro montáž optických mířidel
Rozhraní pro montáž taktické svítilny a rukojeti
Ukotvení nosného popruhu
Bezpečnost zbraně zaručena při výšce pádu na rovnou
betonovou plochu
Funkčnost zbraně zaručena při výšce pádu na rovnou
betonovou plochu
100% zaměnitelnost součástí
Snadná demontáž k čištění
Rychlost střely v1,5
Délka hlavně
Šířka zbraně se vztyčenou ramenní opěrou
Rozsah záměrných dálek
Hodnoty odporu spouště
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Hodnota
9 mm Luger (9 x 19)
100 m
2 680±30 g
30 nábojů
20 nábojů
675±5 mm
425±5 mm
kruh Ø 118 mm
kruh Ø 100 mm
15 000 ran
max. 0,2% závad z počtu
provedených výstřelů
- 40º C až + 50° C
oboustranně ovladatelné
zajištěno, 1, 3 ranná dávka,
neomezená dávka
oboustranně ovladatelné
mechanická, seřiditelná
240±3 mm
Picatinny rail (MIL-STD1913),
STANAG 4694, Ed.1
Picatinny rail (MIL-STD1913), STANAG 4694, Ed.1
úchyt pro jednobodový
taktický popruh, další úchyty
pro plochý popruh
3,0 m
1,5 m
Ano
Ano
370 m.s.-1
196±1 mm
60±3 mm
Stavitelná mířidla
od 30 do 50 N

Pouzdro textilní pro zásobník PDW30 je určeno k uložení a ochraně zásobníku při požadovaném
výkonu. Rozpis součástek dílů sestavy:
 textilní tělo pouzdra pro zásobník PDW30 s pevně připojeným plastovým bokem
 krycí chlopeň (materiál PAD/PES/POP)
 plastová brzda
 gumové lanko
Takticko - technická data pouzdra
Název: Pouzdro na 1 zásobník SCORPION EVO 20/30 ran
Modifikace: UNI provedení
Stupeň zajištění: 2násobné
Barevné provedení: Pantone 19-4008, plastové boky - černá
Modifikace – stupeň zajištění - 1/ základní - gumovým lankem s plastovou brzdou;
- 2/ doplňkové - krycí chlopeň.
Takticko-technické požadavky textilního příslušenství a požadavky na materiálové složení jsou
uvedeny v příloze č. 1-E Takticko-technické parametry textilních doplňků.
Identifikace zbraně je zajištěna výrobním
a označením výrobce na pouzdru zbraně.

číslem

na

hlavních

dílech

zbraně

Přepravní obal na 1 ks PDW CZ SCORPION EVO 3 A1, ráže 9 x 19 mm
Přepravní obal zbraně PDW CZ SCORPION EVO 3 A1, ráže 9 x 19 mm splňuje požadavky na
stohovatelnost, ochranu zbraně před poškozením a znehodnocením. Obal je dimenzován na
uložení 1 ks zbraně se základním příslušenstvím – bez textilních pouzder na zásobníky
a kolimátorového zaměřovače. Obal je opatřen otvory pro uzamčení visacím zámkem, který není
součástí přepravního obalu.
Kolimátorový zaměřovač MICRO T2 pro PDW
(NSN 1240016488250) (KČM 0010703102303)
Jedná se o kolimátorový zaměřovač se záměrným bodem typu „Red-Dot“, který umožňuje rychlé
a přesné zamíření na cíl, přičemž obě oči mohou být otevřeny a nedochází tak ke ztrátě
periferního vidění. Zaměřovač sestává z optických, mechanických, elektronických částí
a bodového zdroje světla. Na objektivu jsou použity speciální optické vrstvy, které zvyšují
světelnou propustnost, zabraňují ulpívání kapek vody, zvyšují odrazivost záměrného bodu
a zajišťují odolnost proti poškrábání. Mechanickou část zaměřovače tvoří hlavní těleso, které je
vyrobeno z hliníkové slitiny, a dále pak rychloupínací montáž dle MIL-STD-1913. Mechanická
konstrukce je navržena tak, aby zaměřovač splnil požadavky norem MIL-STD-810,
AECTP - 240, Ed. 1, MECHNICAL CONDITIONS. Povrchová úprava zaměřovače zajišťuje
minimální odrazivost pro záření světelných zdrojů, je odolná proti otěru, korozi, slané a sladké
vodě, vlhku, agresivním látkám a produktům vznikajících při střelbě. Zaměřovač disponuje
dvěma pracovními režimy – denním a nočním.
Označení výrobku
NSN
Záměrný bod
Hmotnost
Rozměry
Kompatibilita

AIMPOINT MICRO T-2
1240016488250
2 MOA
94 g (včetně baterie, bez montáže a ochranných krytů)
79 mm x 47 mm x 41 mm (d x v x š)
s NVD (Night vision device)
3

Životnost baterie
Vodotěsnost
Rozsah pracovní teploty
Skladovací teplota
Výrobce

5 let (5 000 hod.) při denním použití (pozice 8.) při teplotě 20°C.,
přes 10 měsíců (pozice 10.), více jak 500 000 hod. v NVD módu
(pozice 2.)
statické ponoření do 25 m
-45 až + 71 ºC
-51 až + 71 ºC
Aimpoint AB, Jägershillgatan 15, SE-213 75 Malmö, Švédsko

Montáž kolimátorového dalekohledu umožňuje:
- nasazení kolimátoru tak, aby si koncový uživatel mohl zvolit, na které straně zbraně bude
rychloupínací páka montáže;
- páka rychloupínací montáže je opatřena pojistkou proti nechtěnému, náhodnému, nebo
samovolnému otevření;
- profil rychloupínací páky nepřesahuje profil základny montáže – takže nevyčnívá na žádnou
stranu, tím se minimalizuje riziko nechtěného zachycení o výstroj.
Náhradní díly a měrky zbrojíře:
Poměrová sada náhradních dílů 1 : 100 pro opravy zbraní CZ SCORPION EVO 3 A1
(KČM 0010461008000)
(NSN 1005160066833)
Poměrová souprava náhradních dílů 1:100 je určena pro opravy zbraní SA 9 mm SCORPION
EVO3 A1. Souprava náhradních dílů je uložena v pevném plastovém obalu určeném pro její
přepravu a skladování. Obal je opatřen prvky identifikace a zajišťuje ochranu soupravy před
poškozením a znehodnocením.
Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Název
Pružina vytahovače
Pružina vratná
Nárazník
Úderník
Pružina kladiva
Vytahovač
Pružina úderníku
Pružina zásobníku - 30
Táhlo a hmatník
Pružina bicího mechanismu
Obal

Počet kusů
2
2
5
2
2
2
2
4
2
2
1

Souprava nářadí zbrojíře CZ SCORPION EVO3 A1
(KČM 0290100118369)
(NSN 5280160066837)
Souprava nářadí zbrojíře pro opravy zbraní SA 9MM SCORPION EVO3 A1 je určena
k provádění hodnocení technického stavu hlavních dílů a zajištění běžných oprav zbrojířem.
Souprava je uložena v pevném plastovém obalu určeném pro její přepravu
a skladování. Obal je opatřen prvky identifikace a zajišťuje ochranu soupravy před poškozením
a znehodnocením.
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Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Název
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem s = 1,5 - DIN 911, černý
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem s = 2 - DIN 911 černý
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem s = 3 - DIN 911 černý
Klíč na matici hlavně
Důlčík
Mosazný kartáček
Žíněný kartáček
Oko vytěráku
Lankový vytěrák
Balení hadříku pro čištění
Čisticí a mazací emulse
Pomocný kolík na montáž spouště  2,9 – 16
Montážní průbojník 2,9
Montážní průbojník 4,9
Montážní průbojník 3,9
Montážní průbojník 1,4
Montážní průbojník 1,9
Kalibry na vývrt hlavně (sada)
Kufřík na nářadí a měrky

Počet kusů
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
5
1
1

Ostatní požadavky:
 součástí zadávací dokumentace musí být katalogizační doložka.
 Zaškolení - dodavatel zabezpečí pro potřeby AČR, zaškolení dílenských specialistův rozsahu:
 11 osob od útvarů a zařízení OS ČR, dílenských specialistů-zbrojířů na jednotlivé typy
zbraní, v průběhu realizace dodávek v letech 2020-2021 dle upřesnění AČR;
 6 osob od útvarů a zařízení OS ČR – instruktorů výcviku z jednotlivých typů zbraní, vždy
před dodáním – realizací dodávek v letech 2020-2021 dle upřesnění AČR.
Rozsah, obsah a dobu zaškolení navrhne dodavatel.
Počty osob určených k zaškolení upřesní kupující vždy do 30 dnů od podpisu objednávky
rámcové dohody.
Zavedení nabývaného majetku v resortu MO do užívání:
•

U majetku, který není zaveden do užívání v rezortu MO uvedený v příloze č. 5 budou na
náklady dodavatele provedeny zkrácené vojskové zkoušky v souladu s NV č. 100
„Zavádění vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany“ a to v souladu
s čl. 10 odst. 2. k ověření shody vybraných takticko-technických parametrů.

•

U majetku, který nebude ke dni uzavření „Dohody k plnění“ v souladu s NV č. 100 čl. 3
odst. 1 písm. b) nebo h) tj. jedná se o již „zavedený, mění-li se jeho technické parametry
v rámci technického zhodnocení“ nebo „již zavedený v armádách NATO“ budou
u takového materiálu na náklady dodavatele provedeny kontrolní a vojskové zkoušky.
Dodavatel uhradí kompletní náklady na provedení kontrolních a zkrácených vojskových
nebo vojskových zkoušek včetně munice.
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Požadavek na dodání jednotlivých druhů dokumentace
a) Současně s první dodávkou bude dodána průvodní dokumentace včetně elektronické verze
v jednom vydání, s právem používání a šíření v rámci AČR, v rozsahu:
- Manuál pro vojskové opravy
- Průvodní doklady o kvalitě zhotoveného výrobku;
- Směrnice, obsahující kritéria a podmínky pro reklamační řízení.
b) Součástí technické dokumentace (TP) bude katalogizační doložka, u zboží zavedeného
v NATO bude uvedeno skladové číslo NATO – NSN.
c) Současně s dodávkou bude na každou zbraň a optický přístroj dodána provozní dokumentace
v rozsahu:
- Příručka pro obsluhu
- Záznamník o provozu zbraně
- Nástřelný list
- Kompletační seznam balení
- Záruční list včetně kritérií a podmínek pro reklamační řízení na optické přístroje.
d) Současně s jednotlivými dodávkami zbraní bude dodána provozní dokumentace v rozsahu:
- Hromadný záruční list včetně kritérií a podmínek pro reklamační řízení na jednotlivé dodávky
zbraní včetně výrobních čísel.
e) Současně s první dodávkou budou dodány 2 soubory výcvikové dokumentace v písemné
i elektronické podobě v rozsahu:
- Návod na použití
- Schémata a obrazová dokumentace
f) Dále budou s první dodávkou dodány 3 soubory provozní dokumentace v písemné
i elektronické podobě v rozsahu:
- Návod na použití
- Manuál pro vojskové opravy
- Katalog dílů a normativ spotřeby pro sadu ND 1:100
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Příloha 1E ke RD č. 102060125
Počet listů: 15

Takticko-technické parametry textilní doplňků
Textilní doplňky CZ BREN 2 ráže 5,56 x 45 mm s 11“ a 14“ hlavní
Taktický popruh 1-2 bodový BREN 2, černá (Pantone 19-4008)
Textilní popruh umožňuje nesení osobní zbraně. Popruh je možné přichytit ke zbrani na dvou
bodech – v přední a zadní části, ale také na jednom bodu – v zadní části s tím, že volný konec
popruhu je zajištěn v D-kroužku na popruhu. Koncovka popruhu je vyrobena z popruhu š. 25
mm, je opatřena kovovou bezpečnostní karabinou pro připnutí zbraně zajištěnou pružným
pouzdrem. Ke střední části popruhu se připíná pomocí plastové přezky – trojzubce. Střední díl
popruhu je tvořen základním nastavitelným prvkem z popruhu šíře 30 mm.
Název položky

Hmotnost (g)

Taktický popruh 1-2 bodový BREN 2
Materiály použité pro výrobu: Tabulka č. 3

250

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
42
15 1400

Pouzdro na 2 zásobníky 5,56 BREN 2, maskovací potisk AČR lesní
Textilní pouzdro slouží k uložení a nesení 2 ks zásobníku zbraně BREN 2.
Pouzdro je vybaveno popruhovou vazbou z popruhu š. 25 mm, která umožňuje připevnění
pouzdra na různé výstrojní systémy, samostatně připevňovat na opasky a závěsy bez nutnosti
dalších přídavných prvků a doplňkového příslušenství. Dno pouzdra je osazeno očnicí pro
odtok vody a dvěma průvlečnými plastovými sponami na popruhu š. 25 mm pro fixaci
svislých popruhů popruhové vazby. Vnitřní prostor pouzdra je rozdělen pomocí přepážky na 2
samostatné oddíly. Zapínání pouzdra je řešeno pomocí kovového háčku nebo pomocí
stuhového uzávěru, podle volby uživatele. Kovový háček, kterým se víčko pouzdra zajišťuje,
je opatřen úchytem pro ovládání pomocí jedné ruky bez vidu. Pouzdro je vybaveno pružnou
stahovací šňůrkou provlečenou v tunýlku, která slouží k nastavení síly stažení a brání
samovolnému vypadnutí zásobníku z otevřeného pouzdra.
Název položky

Hmotnost (g)

Pouzdro na 2 zásobníky 5,56 BREN 2

200

Materiály použité pro výrobu: Tabulka č. 1, tabulka č. 3

1

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
83
70
210

Pouzdro na 1 zásobník 5,56x45 BREN 2, maskovací vzor AČR lesní
Textilní pouzdro slouží k uložení a nesení 1 ks zásobníku zbraně BREN 2. Pouzdro je
vybaveno popruhovou vazbou z popruhu š. 25 mm, která umožňuje připevnění pouzdra na
různé výstrojní systémy, samostatně připevňovat na opasky a závěsy bez nutnosti dalších
přídavných prvků a doplňkového příslušenství. Dno pouzdra je osazeno očnicí pro odtok vody
a dvěma průvlečnými plastovými sponami na popruhu š. 25 mm pro fixaci svislých popruhů
popruhové vazby. Zapínání pouzdra je řešeno pomocí kovového háčku nebo pomocí
stuhového uzávěru, podle volby uživatele. Kovový háček, kterým se víčko pouzdra zajišťuje,
je opatřen úchytem pro ovládání pomocí jedné ruky bez vidu. Pouzdro je vybaveno pružnou
stahovací šňůrkou provlečenou v tunýlku, která slouží k nastavení síly stažení a brání
samovolnému vypadnutí zásobníku z otevřeného pouzdra.
Název položky

Hmotnost (g)

Pouzdro na 1 zásobník 5,56x45 BREN 2

200

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
83
45
190

Materiál použitý pro výrobu: Tabulka č. 1, tabulka č.3
Pouzdro na nůž BREN 2, černá (Pantone 19-4008)
Pouzdro slouží k uložení a nesení nože BREN 2, uložení pilníku na železo a pilníku na dřevo.
Pouzdro je vyrobeno z kombinace plastu a popruhu šíře 50 mm. Pouzdro je vybaveno
popruhovým okem z dvojitého popruhu šíře 50 mm, které slouží k připevnění pouzdra na
opasek. Nůž se zajišťuje pomocí pruženky.
Název položky

Hmotnost (g)

Pouzdro na nůž BREN 2

150

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
69
18
315

Materiály použité pro výrobu:Tabulka č.3

Kryt ochranný na kolimátorový zaměřovač, maskovací vzor AČR lesní
Textilní pouzdro slouží k uložení a ochraně kolimátorového zaměřovače. Pouzdro je
uzavíratelné pomocí čtyř popruhů opatřených stuhovým uzávěrem. Krajní popruhy šíře 25
mm jsou opatřeny stuhovým uzávěrem – háček a slouží pro zapnutí pouzdra kdy je
kolimátorový zaměřovač připevněn ke zbrani nebo nesen samostatně. Prostřední protilehlé
popruhy šíře 50 mm jsou rovněž opatřeny stuhový uzávěrem a slouží k plnému zapnutí
pouzdra, pokud zaměřovač není připevněn ke zbrani. Uvnitř pouzdra jsou našity dva stuhové
uzávěry – mech šíře 25 mm a délce 50 mm sloužící k připnutí popruhů šíře 50 mm v případě,
kdy je zaměřovač s pouzdrem nasazen na zbrani.
Název položky

Hmotnost (g)

Kryt ochranný na kolimátorový zaměřovač

57

Materiál použitý na výrobu: Tabulka č. 1, tabulka č. 3
2

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
81
75
130

Ochranný obal na denní dalekohled, maskovací vzor AČR lesní
Textilní pouzdro slouží k uložení a ochraně denního dalekohledu. Pouzdro je vybaveno
popruhovou vazbou ze dvou vodorovných popruhů š. 25 mm, která umožňuje připevnění
pouzdra pomocí plastové spony (není součástí) na různé výstrojní systémy, samostatně
připevňovat na opasky a závěsy pomocí odnímatelného plastového klipu, který je možné
sundat v případě, že je pouzdro nasazeno na dalekohledu připevněném na zbrani. Dno
pouzdra je osazeno očnicí pro odtok. Zapínání pouzdra je řešeno pomocí stuhového uzávěru.

Název položky

Hmotnost (g)

Ochranný obal na denní dalekohled

60

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
54
60
125

Materiály použité na výrobu: Tabulka č. 1, tabulka č. 3
Taktický popruh CZ 805 G1, černá (Pantone 19-4008)
Taktický popruh slouží k nesení samostatné přidělené zbraně CZ 805 G1.
Taktický popruh se skládá ze dvou částí, a to hlavní části a koncovky. Hlavní část popruhu je
tvořena popruhem šíře 30 mm s možností nastavení délky pomocí kovové přezky – průvlečky.
Konce 30 mm popruhu jsou opatřeny oválnými očky, kde je připevněný pružný popruh.
Uprostřed je na pružném popruhu umístěna přezka - samice. Ta slouží k připojení koncovky.
Koncovka je tvořena přezkou – trojzubcem, kterým je provléknut popruh šíře
25 mm.
Název položky

Hmotnost (g)

Taktický popruh CZ 805 G1

200

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
42
12
915

Materiály použité pro výrobu: Tabulka č. 3
Pouzdro na granátomet CZ 805 G1, maskovací potisk AČR lesní
Pouzdro je určeno pro uložení, přepravu a ochranu granátometu G1 se sklopenou ramenní
opěrkou a pro uložení příslušenství k této zbrani.
Zadní strana pouzdra umožňuje připevnění k technice nebo k jiným prvkům osobní výstroje
pomocí připínacích popruhů. Čelní strana pouzdra je pošita horizontálními řadami popruhové
vazby pro upevnění sumek nebo jiného materiálu opatřeného systémem pro uchycení na
vazbu. Po straně je pouzdro vybaveno uchem. Na horní části pouzdra se nachází stuhový
uzávěr – smyčková část pro připevnění identifikační nášivky zodpovědné osoby. Vnitřní
prostor pouzdra vybaven dvěma síťovanými kapsami. Dále jednou plochou kapsou
z průhledné fólie začištěnou textilní lemovkou. Pro správné a stabilní uložení zbraně je vnitřní
prostor vybaven dvěma délkově nastavitelnými popruhovými pásky s přezkou trojzubcem pro
popruh š. 25 mm a vymezovacími pěnovými dílci. Uzávěr pouzdra je řešen na zdrhovadlo se
zvýšenou odolností proti pronikání prachu opatřené dvěma protiběžnými jezdci s textilními
taháčky.
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Název položky

Hmotnost (g)

Pouzdro na granátomet CZ 805 G1

1000

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
250
115
430

Materiál použitý pro výrobu: Tabulka č. 1, tabulka č.3
Pouzdro na 3 granáty 40x46 mm CZ 805 G1, maskovací potisk AČR lesní.
Pouzdro slouží k uložení a nesení 3 granátů ráže 40 mm v různých délkách.
Základ pouzdra je tvořen vyztuženou platformou. Zadní část platformy je vybavena
popruhovou vazbou, která umožňuje připevnění pouzdra na různé výstrojní systémy,
samostatně připevňovat na opasky a závěsy bez nutnosti dalších přídavných prvků
a doplňkového příslušenství. Pouzdro je tvořeno třemi samostatnými oddíly, z nichž každý je
opatřen samostatně otevíratelným víčkem. Uzavírání prvního dílu každého pouzdra (dílu na
první granát) je zajištěno trojzubcem, ostatní díly se uzavírají na stuhový uzávěr a druk.
Jednotlivé oddíly jsou pevně našity do mezistěny zadní platformy. Na obou dnech krajových
oddílů je navlečena průvlečná spona pro popruh š. 25 mm pro zajištění popruhů popruhové
vazby.
Název položky

Hmotnost (g)

Pouzdro na 3 granáty 40x46 mm CZ 805 G1

200

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
126
55
146

Materiál použitý pro výrobu: Tabulka č. 1, tabulka č. 3
Textilní doplňky CZ BREN 2 ráže 7,62x51 mm NATO
Pouzdro na 2 zásobníky 7,62x51 BREN 2 20ran, maskovací potisk AČR lesní
Textilní pouzdro slouží k uložení a nesení 2 ks zásobníku zbraně BREN 2.
Pouzdro je vybaveno popruhovou vazbou z popruhu š. 25 mm, která umožňuje připevnění
pouzdra na různé výstrojní systémy, samostatně připevňovat na opasky a závěsy bez nutnosti
dalších přídavných prvků a doplňkového příslušenství. Dno pouzdra je osazeno očnicí pro
odtok vody a dvěma průvlečnými plastovými sponami na popruhu š. 25 mm pro fixaci
svislých popruhů popruhové vazby. Vnitřní prostor pouzdra je rozdělen pomocí přepážky na 2
samostatné oddíly. Zapínání pouzdra je řešeno pomocí kovového háčku nebo pomocí
stuhového uzávěru, podle volby uživatele. Kovový háček, kterým se víčko pouzdra zajišťuje,
je opatřen úchytem pro ovládání pomocí jedné ruky bez vidu. Pouzdro je vybaveno pružnou
stahovací šňůrkou provlečenou v tunýlku, která slouží k nastavení síly stažení a brání
samovolnému vypadnutí zásobníku z otevřeného pouzdra.
Název položky

Hmotnost (g)

Pouzdro na 2 zásobníky 7,62x51 BREN 2 20
ran

145

Materiály použité pro výrobu: Tabulka č. 1, tabulka č. 3
4

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
80

85

170

Pouzdro na 1 zásobník 7,62x51 BREN 2 10ran, maskovací potisk AČR lesní
Textilní pouzdro slouží k uložení a nesení 1 ks zásobníku zbraně BREN 2.
Pouzdro je vybaveno popruhovou vazbou z popruhu š. 25 mm, která umožňuje připevnění
pouzdra na různé výstrojní systémy, samostatně připevňovat na opasky a závěsy bez nutnosti
dalších přídavných prvků a doplňkového příslušenství. Dno pouzdra je osazeno očnicí pro
odtok vody a dvěma průvlečnými plastovými sponami na popruhu š. 25 mm pro fixaci
svislých popruhů popruhové vazby. Zapínání pouzdra je řešeno pomocí kovového háčku.
Kovový háček, kterým se víčko pouzdra zajišťuje, je opatřen úchytem pro ovládání pomocí
jedné ruky bez vidu. Pouzdro je vybaveno pružnou stahovací šňůrkou provlečenou v tunýlku,
která slouží k nastavení síly stažení a brání samovolnému vypadnutí zásobníku z otevřeného
pouzdra.
Název položky

Hmotnost (g)

Pouzdro na 1 zásobník 7,62x51 BREN 2
10ran

92

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
80

55

110

Materiály použité pro výrobu: Tabulka č. 1, tabulka č. 3
Taktický popruh 40 mm, černá (Pantone 19-4008)
Textilní popruh umožňuje nesení osobní zbraně. Popruh je možné přichytit ke zbrani na dvou
bodech – v přední a zadní části pomocí průvlečky a popruhu šíře 25 mm. Koncovka popruhu
je s popruhem šíře 40 mm spojena pomocí kovové přezky. Popruh je vybaven okem pro
snadnější nastavení délky popruhu jednou rukou.
Název položky

Hmotnost (g)

Taktický popruh 40mm
Materiály použité pro výrobu: Tabulka č. 3

196

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
50
16 1955

Přenosový obal, maskovací vzor AČR lesní
Přenosový obal - taška umožňuje nesení osobní zbraně. Taška je vybavena popruhovými uchy
pro nesení v ruce a popruhem šíře 38/40 mm s koncovkami z popruhu šíře 25 mm pro
připevnění na tašku a nesení na rameni. Ramenní popruh se na tašku připevňuje popruhy šíře
25 mm na D-kroužky našité na tašce. Z přední strany je na tašce našit stuhový uzávěr –
smyčková část šíře 50 mm pro identifikaci uživatele a stuhový uzávěr – smyčková část šíře 25
mm pro uchycení ucha, pokud je taška v kufru. Zadní strana tašky je vybavena popruhy šíře
38/40 mm pro možnost nesení tašky na zádech. Uvnitř je jedna polovina taška členěna
kapsami, druhá polovina je opatřena dvěma úchyty z popruhu šíře 25 mm pošitými stuhovým
uzávěrem pro zajištění zbraně v tašce.
Název položky

Hmotnost (g)

Přenosový obal
Materiál použitý na výrobu: Tabulka č. 1, tabulka č. 3
5

1500

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
33
50
118

Transportní přenosový popruh, maskovací vzor AČR lesní
Transportní přenosový popruh umožňuje nesení osobní zbraně. Je vybaven popruhovým
uchem pro nesení v ruce. Zbraň se upevňuje pomocí popruhu šíře 25 mm, na jehož volném
konci je plastová spona – trojzubec. Na těle popruhu je našita druhá polovina plastové spony
– samice. Transportní přenosový popruh umožňuje střelbu ze zbraně bez nutnosti sejmutí
popruhu ze zbraně, a to pomocí odnímatelných chlopní na kratších stranách transportního
přenosového popruhu. Chlopně se zapínají pomocí magnetu.
Název položky

Hmotnost (g)

Transportní přenosový popruh
Materiál použitý pro výrobu: Tabulka č. 1, tabulka č. 3

170

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
115
55
244

Textilní doplňky Pistole CZ P-10C 9x19 NATO
Modulární pistolové pouzdro P-10C pravé/levé, maskovací potisk vzor AČR lesní
Modulární textilní pistolové pouzdro pro uložení, nošení a taktické použití pistole CZ P-10 C
9x19 NATO je vyrobeno z kombinace plastu a pevnostní textilie. U pouzdra pro praváka je
při pohledu zepředu pouzdro nejvyšší na pravé straně s tím, že je pouzdro šikmo seříznuto
směrem doleva. Pouzdro je vybaveno dnem. Uvnitř pouzdra, v místě pravého boku, je
umístěn plastový chránič mířidel. Pistolové pouzdro musí být opatřeno pojistkou proti
vypadnutí zbraně, a to pojistkou na druk. Současně je pouzdro vybaveno dodatečnou
pojistkou – pružným lankem s táhlem, které je přetažitelné přes horní část zbraně. Na spodní
čelní straně pouzdra je vazba MOLLE z popruhu šíře 25 mm pro připevnění pouzdra na
zásobník či taktickou svítilnu. Na zadní straně je plastový komponent pro upevnění
plastových platforem, umožňující připevnění pouzdra na MOLLE vazbu a opasek. Pouzdro
lze připevnit na taktickou vestu, opasek nebo stehenní platformu
Název položky

Hmotnost (g)

Modulární pistolové pouzdro pro P-10C,
pravé/levé
Materiál použitý pro výrobu: Tabulka č. 1, tabulka č. 3

170

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
90

36

180

Modulární pistolové pouzdro P-10C (T) pravé/levé, maskovací potisk vzor AČR lesní
Modulární textilní pistolové pouzdro pro uložení, nošení a taktické použití pistole CZ P-10 C
9x19 NATO je vyrobeno z kombinace plastu a pevnostní textilie. U pouzdra pro praváka je
při pohledu zepředu pouzdro nejvyšší na pravé straně s tím, že je pouzdro šikmo seříznuto
směrem doleva. Pouzdro je vybaveno dnem. Uvnitř pouzdra, v místě pravého boku, je
umístěn plastový chránič mířidel. Pistolové pouzdro musí být opatřeno pojistkou proti
vypadnutí zbraně, a to pojistkou na druk. Současně je pouzdro vybaveno dodatečnou
pojistkou – pružným lankem s táhlem, které je přetažitelné přes horní část zbraně. Na spodní
čelní straně pouzdra je vazba MOLLE z popruhu šíře 25mm pro připevnění pouzdra na
zásobník či taktickou svítilnu. Na zadní straně je plastový komponent pro upevnění
plastových platforem, umožňující připevnění pouzdra na MOLLE vazbu a opasek. Pouzdro
6

lze připevnit na taktickou vestu, opasek nebo stehenní platformu. Pouzdro umožňuje uložení
zbraně s nasazenou taktickou svítilnou.
Název položky

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.

Hmotnost (g)

Modulární pistolové pouzdro pro P-10C (T),
pravé/levé
Materiál použitý pro výrobu: Tabulka č. 1, tabulka č. 3

180

90

36

199

Stehenní závěs taktický pravý/levý, maskovací potisk AČR lesní
Stehenní platforma je určena pro taktické použití zavěšením na opasek pomocí 50 mm
popruhového systému s nastavitelnou délkou a pružným stehenním popruhem. Ten se
dotahuje kolem stehna uživatele a zapíná pomocí stuhového uzávěru. Konec popruhu je
přizpůsoben pro obsluhu v rukavicích taháčkem z materiálu Hypalon®. Stehenní závěs je
opatřen MOLLE vazbou z popruhu šíře 25 mm.
Název položky

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
92
13
145

Hmotnost (g)

Stehenní závěs taktický, pravý/levý
Materiál použitý pro výrobu: Tabulka č. 1, tabulka č. 3

200

Pouzdro na 1 zásobník P-10C 15 ran, maskovací potisk AČR lesní
Pouzdro
slouží
k nesení
1
zásobníku
pro
15
ran
ráže
9x19.
Pouzdro je vybaveno popruhovou vazbou z popruhu š. 25 mm, která umožňuje připevnění
pouzdra na různé výstrojní systémy, samostatně připevňovat na opasky a závěsy bez nutnosti
dalších přídavných prvků a doplňkového příslušenství. Dno pouzdra je osazeno očnicí pro
odtok vody a průvlečnou plastovou sponou na popruhu š. 25 mm pro fixaci svislého popruhu
popruhové vazby. Zapínání pouzdra je řešeno pomocí spony SR-2 (spanish quick release) pro
ovládání pomocí jedné ruky bez vidu.
Název položky

Hmotnost (g)

Pouzdro na 1 zásobník P-10C 15 ran
Materiál použitý na výrobu: Tabulka č. 1, tabulka č. 3

53

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
47
55 125

Pouzdro na tlumič P-10C, P-10F, maskovací potisk AČR lesní.
Textilní pouzdro slouží k uložení a ochraně tlumiče. Pouzdro je vybaveno popruhovou vazbou
z popruhu š. 25 mm, která umožňuje připevnění pouzdra na různé výstrojní systémy. Dno
pouzdra je osazeno očnicí pro odtok vody a plastovou průvlečkou pro uzamčení svislého
popruhu vazby. Zapínání pouzdra je řešeno pomocí spony SR-2 (spanish quick release)
pro ovládání pomocí jedné ruky bez vidu.
Název položky

Hmotnost (g)

Pouzdro na tlumič P-10C,P-10F
Materiál použitý pro výrobu: Tabulka č. 1, tabulka č. 3

7

83

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
40
65 170

Textilní doplňky Pistole CZ P-10F 9x19 NATO
Modulární pistolové pouzdro P-10F pravé/levé, maskovací potisk vzor AČR lesní
Modulární textilní pistolové pouzdro pro uložení, nošení a taktické použití pistole CZ P-10 F
9x19 NATO je vyrobeno z kombinace plastu a pevnostní textilie. U pouzdra pro praváka je
při pohledu zepředu pouzdro nejvyšší na pravé straně s tím, že je pouzdro šikmo seříznuto
směrem doleva. Pouzdro je vybaveno dnem. Uvnitř pouzdra, v místě pravého boku, je
umístěn plastový chránič mířidel. Pistolové pouzdro musí být opatřeno pojistkou proti
vypadnutí zbraně, a to pojistkou na druk. Současně je pouzdro vybaveno dodatečnou
pojistkou – pružným lankem s táhlem, které je přetažitelné přes horní část zbraně. Na spodní
čelní straně pouzdra je vazba MOLLE z popruhu šíře 25 mm pro připevnění pouzdra na
zásobník či taktickou svítilnu. Na zadní straně je plastový komponent pro upevnění
plastových platforem, umožňující připevnění pouzdra na MOLLE vazbu a opasek. Pouzdro
lze připevnit na taktickou vestu, opasek nebo stehenní platformu. Pouzdro umožňuje uložení
zbraně s nasazenou taktickou svítilnou.
Název položky

Hmotnost (g)

Modulární pistolové pouzdro pro P-10F,
pravé/levé
Materiál použitý pro výrobu: Tabulka č. 1, tabulka č. 3

209

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
90

36

189

Modulární pistolové pouzdro P-10F(T) pravé/levé, maskovací potisk vzor AČR lesní
Modulární textilní pistolové pouzdro pro uložení, nošení a taktické použití pistole CZ P-10 F
9x19 NATO je vyrobeno z kombinace plastu a pevnostní textilie. U pouzdra pro praváka je
při pohledu zepředu pouzdro nejvyšší na pravé straně s tím, že je pouzdro šikmo seříznuto
směrem doleva. Pouzdro je vybaveno dnem. Uvnitř pouzdra, v místě pravého boku, je
umístěn plastový chránič mířidel. Pistolové pouzdro musí být opatřeno pojistkou proti
vypadnutí zbraně, a to pojistkou na druk. Současně je pouzdro vybaveno dodatečnou
pojistkou – pružným lankem s táhlem, které je přetažitelné přes horní část zbraně. Na spodní
čelní straně pouzdra je vazba MOLLE z popruhu šíře 25mm pro připevnění pouzdra na
zásobník či taktickou svítilnu. Na zadní straně je plastový komponent pro upevnění
plastových platforem, umožňující připevnění pouzdra na MOLLE vazbu a opasek. Pouzdro
lze připevnit na taktickou vestu, opasek nebo stehenní platformu
Název položky

Hmotnost (g)

Modulární pistolové pouzdro pro P-10F(T),
pravé/levé
Materiál použitý pro výrobu: Tabulka č. 1, tabulka č. 3

209

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
90

36

212

Stehenní závěs taktický pravý/levý, maskovací potisk AČR lesní
Stehenní platforma je určena pro taktické použití zavěšením na opasek pomocí 50 mm
popruhového systému s nastavitelnou délkou a pružným stehenním popruhem. Ten se
dotahuje kolem stehna uživatele a zapíná pomocí stuhového uzávěru. Konec popruhu je
přizpůsoben pro obsluhu v rukavicích taháčkem z materiálu Hypalon®. Stehenní závěs je
opatřen MOLLE vazbou z popruhu šíře 25 mm.
8

Název položky

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
92
13
145

Hmotnost (g)

Stehenní závěs taktický, pravý/levý
Materiál použitý pro výrobu: Tabulka č. 1, tabulka č. 3

200

Pouzdro na 1 zásobník P-10F 19 ran, maskovací potisk AČR lesní
Pouzdro
slouží
k nesení
1
zásobníku
pro
19
ran
ráže
9x19.
Pouzdro je vybaveno popruhovou vazbou z popruhu š. 25 mm, která umožňuje připevnění
pouzdra na různé výstrojní systémy, samostatně připevňovat na opasky a závěsy bez nutnosti
dalších přídavných prvků a doplňkového příslušenství. Dno pouzdra je osazeno očnicí pro
odtok vody a průvlečnou plastovou sponou na popruhu š. 25 mm pro fixaci svislého popruhu
popruhové vazby. Zapínání pouzdra je řešeno pomocí spony SR-2 (spanish quick release) pro
ovládání pomocí jedné ruky bez vidu.
Název položky

Hmotnost (g)

Pouzdro na 1 zásobník P-10F 19 ran
Materiál použitý na výrobu: Tabulka č. 1, tabulka č. 3

56

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
48
55 140

Pouzdro
na
tlumič
P-10C,
P-10F,
maskovací
potisk
AČR
lesní
Textilní pouzdro slouží k uložení a ochraně tlumiče. Pouzdro je vybaveno popruhovou vazbou
z popruhu š. 25 mm, která umožňuje připevnění pouzdra na různé výstrojní systémy. Dno
pouzdra je osazeno očnicí pro odtok vody a plastovou průvlečkou pro uzamčení svislého
popruhu vazby. Zapínání pouzdra je řešeno pomocí spony SR-2 (spanish quick release) pro
ovládání pomocí jedné ruky bez vidu.
Název položky

Hmotnost (g)

Pouzdro na tlumič P-10C,P-10F
Materiál použitý pro výrobu: Tabulka č. 1, tabulka č. 3

83

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
40
65 170

Textilní doplňky – Osobní obraná zbraň PDW CZ SCORPION Evo 3 A1, ráže 9x19
Pouzdro na 1 zásobník PDW SCORPION 20/30 ran, černá (Pantone 19-4008)
Pouzdro slouží k nesení 1 ks zásobníku na 20 nebo 30 ran ráže 9x19. Tělo je tvořeno textilním
základem a plastovými/ kydexovými boky. Pouzdro je vybaveno kulatou pruženkou
provlečenou skrze MOLLE vazbu z popruhu šíře 25 mm v bočních okrajích a plní tak funkci
samosvoru. Pouzdro je uzavíratelné pomocí výškově nastavitelné chlopně na stuhový uzávěr.
Název položky

Hmotnost (g)

Pouzdro na 1 zásobník SCORPION EVO 20/30
ran
Materiál pro výrobu: Tabulka č. 2, tabulka č. 3

9

100

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
52

50 140

Popruh 1-bodový SCORPION EVO, černá (Pantone 19-4008)
Taktický popruh se skládá ze dvou částí, a to hlavní části a koncovky. Hlavní část popruhu je
tvořena popruhem šíře 30 mm s možností nastavení délky pomocí kovové přezky – průvlečky.
Konce 30 mm popruhu jsou opatřeny oválnými očky, kde je připevněný pružný popruh.
Uprostřed je na pružném popruhu umístěna přezka - samice. Ta slouží k připojení koncovky.
Koncovka je tvořena přezkou – trojzubcem, na který je našit popruh šíře
25 mm s kovovou karabinou pro upevnění na zbraň. Karabina je chráněna tunýlkem
z pruženky.
Název položky

Hmotnost (g)

Popruh 1-bodový SCORPION EVO
Materiály použité pro výrobu: Tabulka č. 3

200

Rozměry (mm)
Š.
V.
D.
43
12 755

Tolerance všech rozměrových parametrů platná pro veškeré textilní doplňky je následující:
u rozměrů do 5-ti mm +/- 1 mm, do 15-ti mm +/- 2 mm, do 50ti mm +/- 3 mm., u rozměrů nad
50 mm (včetně) +/- 7%. Všechny toleranční rozměry se zaokrouhlují u spodní tolerance (-) na
celé mm dolů a u horní tolerance (+) na celé mm nahoru.
Hmotnost je stanovena jako maximálně přípustná (produkt bez průvodní a provozní
dokumentace a bez obalového materiálu).
Požadavky na značení produktu:
Značení produktů pro AČR je provedeno pomocí etiket zelené barvy s černým potiskem.
pro dodávky do AČR etiketa obsahuje následující údaje v českém jazyce:
- název dodavatele
- název výrobce
- Datum výroby ve formátu MM/RRRR
- materiálové složení v plném znění
- vojenský znak (meče)
- symboly ošetřování
Symboly ošetřování jsou stanoveny dle ČSN EN ISO 3758 a jsou následující

Balení
Každý produkt je jednotlivě vložen do PE průhledného sáčku.
Každý sáček je opatřen štítkem s následujícími údaji v českém jazyce:
-

Název výrobce
Název dodavatele
Název výrobku
10

-

KČM (pokud je přiděleno)
Datum výroby ve formátu MM/RRRR
Vojenský znak (meče)
Čárový kód
Číslo obchodního zboží

Balení obsahuje jednotlivý produkt nebo všechny součásti dle kompletačního seznamu (dle
Přílohy č. 2 TP), návod k údržbě a návod k použití (dle Přílohy č. 3 TP).
Skladování
Produkty musí být uskladněny v suchých a čistých skladovacích prostorách, aby nedošlo
k jejich znečištění nebo znehodnocení. Nesmějí být v přímém styku s podlahou a stěnami
místnosti, dlouhodobě vystaveny slunečnímu záření a blízkosti ostrých předmětů a látek
uvolňujících aktivní plyny. Vzdálenost od topných těles musí být min. 1 metr. Teplotní
rozmezí – 33 C (klimatické pásmo C1) až + 71 C (klimatické pásmo A1) v souladu s ČOS
999905 (3. vydání). Vybalené výrobky nesmí bít skladované na přímém slunečním světle.
Maximální doba skladovatelnosti před vydáním do používání je 5 let.

11

Tabulka č.1
Vrchový materiál v maskovacím potisku AČR les
Sledovaná hodnota
Materiálové složení

Způsob prokázání

100% polyester, Nařízení EP a Rady
(EU) č. 1007/2011, příloha VIII

Vazba
Ripstop, ČSN 80 0020
Plošná hmotnost (g/m2) 240 +/- 10 %, ČSN EN 12127
Vodní sloupec (cm)
min. 100 cm, ČSN EN 20811
ČSN EN ISO 13934-1
Pevnost v tahu (N)
- osnova: min. 2000
- útek: min. 1400
ČSN EN 1049-2, metoda A
Dostava
- osnova: 65 +/-3
- útek: 27,5 +/-4
ČSN EN ISO 13934-1
Tažnost při přetrhu (%) - osnova: min. 27
- útek: min. 27
ČSN EN ISO 105
Stálobarevnost
- v otěru za sucha: min. 3-4 (X 12)
- ve vodě: min. 3-4/3-4 (E 01)
Maskovací vlastnosti v provedení podle ČOS 108017, 2.
vydání, Maskovací vzory AČR (zkoušeno dle ČOS 108019, 2.
vydání)
.spektrání reflektance materiálu
.určení barevných souřadnic a hodnoty barevného rozdílu
Určení indexu lesku
Určení rozměru lineární opakovatelnosti
(u černé se nepředkládá)
Ověření rozmístění maskovacích skvrn na vzorku
(u černé se nepředkládá)
Ověření velikosti, tvaru maskovacích skvrn a orientace
maskovacího vzoru (u černé se nepředkládá)
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Materiálový
list
výrobce
a prohlášení dodavatele, že
dodávaná dávka odpovídá
předkládanému materiálovému
listu

Protokol akreditované
laboratoře a prohlášení
dodavatele, že dodávaná dávka
odpovídá předkládanému
protokolu.
Neakreditovaný protokol (dle
ČOS 108019, 2. vydání)
akreditované laboratoře
a prohlášení dodavatele, že
dodávaná dávka odpovídá
předkládanému protokolu.

Tabulka č. 2
Vrchový materiál v barvě černá (Pantone 19-4008)
Sledovaná hodnota
100% polyamid, Nařízení EP a Rady
Materiálové složení
(EU) č. 1007/2011, příloha VIII
Vazba
plátno, ČSN 80 0020
Plošná hmotnost (g/m2) 230 g/m2 +/- 10 % , ČSN EN 12127
Spray test (original)
stupeň 5, ISO 4920-2012
ČSN EN ISO 13934-1
Pevnost v tahu (N)
- osnova: min. 1600
- útek: min. 1200
ČSN EN ISO 13934-1
Tažnost při přetrhu (%) - osnova: min. 72
- útek: min. 73
ČSN EN ISO 105
- v otěru za sucha: min. 3 (X 12)
Stálobarevnost
- na světle: min. 3 (B 02)
Pantone 19-4008 Meteorite, tolerance
Barva černá
stupeň 4 šedé stupnice dle EN ISO
105-J01
Spektrální reflektance
materiálu - ve vlnové
délce (ƛ = 400 – 850 nm)
elektromagnetického
spektra

Poměr do 50 %

Způsob prokázání

Materiálový list výrobce
a prohlášení dodavatele, že
dodávaná dávka odpovídá
předkládanému materiálovému
listu

Neakreditovaný protokol
akreditované laboratoře
a prohlášení dodavatele, že
zkouška byla provedena na
vzorku odebraném z dodávané
dávky

Tabulka č. 3
Popruhy šíře 25 mm
Materiálové složení

100% polypropylen/
polyester/polyamid, Nařízení EP a Rady
(EU) č. 1007/2011, příloha VIII

Hmotnost [g/m]

max. 28,5, ČSN 80 0890

Tloušťka [mm]

max. 2,5, ČSN EN 1492-1+A1

Pevnost v tahu [N]

Min. 1000, ČSN EN ISO 13934-1

Barva černá

Pantone 19-4008 Meteorite

Barva zelená

Pantone 18-0627 Firgreen tolerance

stupeň 4 šedé stupnice dle EN ISO
105-J01

13

Materiálový list výrobce
a prohlášení dodavatele, že
dodávaná dávka odpovídá
předkládanému materiálovému
listu

Popruhy šíře 30 mm
Materiálové složení

100% polypropylen/
polyester/polyamid, Nařízení EP a Rady
(EU) č. 1007/2011, příloha VIII

Hmotnost [g/m]

max. 70, ČSN 80 0890

Tloušťka [mm]

max. 3,5, ČSN EN 1492-1+A1

Pevnost v tahu [N]

min. 10000, ČSN EN ISO 13934-1

Barva černá

Pantone 19-4008 Meteorite

Barva zelená

Pantone 18-0627 Firgreen tolerance

Materiálový list výrobce
a prohlášení dodavatele, že
dodávaná dávka odpovídá
předkládanému materiálovému
listu

stupeň 4 šedé stupnice dle EN ISO
105-J01
Popruhy šíře 38/40 mm
Materiálové složení

100% polypropylen/
polyester/polyamid, Nařízení EP a Rady
(EU) č. 1007/2011, příloha VIII

Hmotnost [g/m]

max. 40, ČSN 80 0890

Tloušťka [mm]

max. 4, ČSN EN 1492-1+A1

Pevnost v tahu [N]

min. 3000, ČSN EN ISO 13934-1

Barva černá

Pantone 19-4008 Meteorite

Barva zelená

Pantone 18-0627 Firgreen tolerance

Materiálový list výrobce
a prohlášení dodavatele, že
dodávaná dávka odpovídá
předkládanému materiálovému
listu

stupeň 4 šedé stupnice dle EN ISO
105-J01
Popruhy šíře 40 mm - popruh na zbraň
Materiálové složení

100% polypropylen/
polyester/polyamid, Nařízení EP a Rady
(EU) č. 1007/2011, příloha VIII

Hmotnost [g/m]

max. 90, ČSN 80 0890

Tloušťka [mm]

max. 4, ČSN EN 1492-1+A1

Pevnost v tahu [N]

min. 2000, ČSN EN ISO 13934-1

Barva černá

Pantone 19-4008 Meteorite, tolerance

stupeň 4 šedé stupnice dle EN ISO
105-J01
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Materiálový list výrobce
a prohlášení dodavatele, že
dodávaná dávka odpovídá
předkládanému materiálovému
listu

Popruhy šíře 50 mm
Materiálové složení

100% polypropylen/
polyester/polyamid, Nařízení EP a Rady
(EU) č. 1007/2011, příloha VIII

Hmotnost [g/m]

max. 55, ČSN 80 0890

Tloušťka [mm]

max. 2,5, ČSN EN 1492-1+A1

Pevnost v tahu [N]

min. 1000, ČSN EN ISO 13934-1

Barva černá

Pantone 19-4008 Meteorite

Barva zelená

Pantone 18-0627 Firgreen, tolerance

Materiálový list výrobce
a prohlášení dodavatele, že
dodávaná dávka odpovídá
předkládanému materiálovému
listu

stupeň 4 šedé stupnice dle EN ISO
105-J01
Šicí nitě TEX 70
Pevnost [cn/tex]

min. 2000 cn/tex, EN ISO 2026

Barva černá

Pantone 19-4008 Meteorite

Barva zelená

Pantone 18-0627 Firgreen ,

tolerance stupeň 4 šedé stupnice dle
EN ISO 105-J01

Materiálový list výrobce
a prohlášení dodavatele, že
dodávaná dávka odpovídá
předkládanému materiálovému
listu

Všechny druhy popruhů
Spektrální reflektance
popruhů- ve vlnové
délce (ƛ = 400 – 850
nm)
elektromagnetického
spektra

Neakreditovaný protokol
akreditované laboratoře
a prohlášení dodavatele, že
dodávaná dávka odpovídá
předkládanému protokolu.

Poměr do 50 %

U popruhů a vrchového materiálu, jejichž plocha není vystavena pozorování, jsou skryté, pomocné
nebo z povahy užití jsou součástí pouze obalového materiálu, který neslouží k bojovému použití se
zbraní nebo optikou není uplatněn požadavek na spektrální reflektanci. Ostatní fyzikálně mechanické
vlastnosti zůstávají.
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Obchodní tajemství dle § 504 OZ

Příloha č. 2-A k RD č. 201060125
Počet listů: 2

Obchodní tajemství dle § 504 OZ

Obchodní tajemství dle § 504 OZ

Obchodní tajemství dle § 504 OZ

Obchodní tajemství dle § 504 OZ

Příloha č. 3 k RD č. 201060125
Počet listů: 1
KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1
K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem smlouvy a které
podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS”) a Jednotného systému
katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK”) se prodávající zavazuje:
1. Neprodleně po uzavření smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dní, oznámit e-mailem Oddělení katalogizace
majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM”) na
e-mailovou adresu
slo smlouvy, kontaktní osobu a kontaktní údaje osoby
zodpovědné ze strany prodávajícího za provedení katalogizace položek dané smlouvy.2
2. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen
„SPÚK”) majetku definovaného smlouvou vždy prostřednictvím aplikace umístěné na
3. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:
a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu
JPG, rozlišení do 1024x768 bodů3;
b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje
o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu
PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický
soubor, doložit správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
4. Zabezpečit doručení SPÚK OdKM v termínu 50 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.
5. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou
identifikace položek katalogizační agenturou4 každé smlouvou definované položky zásobování vyrobené
v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 25 a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK.
6. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 25 dnů před fyzickým
dodáním majetku.
7. Dodat bez prodlení písemně nebo elektronicky v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách,
týkajících se předmětu smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně
změn u položek majetku nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.
Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno po kontrole a
zpracování dodaných dat vydáním kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky”.
Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na
ukončení procesu katalogizace majetku.
Kontaktní adresa:
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU
nám. Svobody 471
160 01 PRAHA 6

1

Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. únoru 2020.
Zákon 309/2000 Sb., §14, bod 2
3
Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.
4
Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 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. Aktuální seznam katalogizačních
agentur umístěn na www.okm.army.cz.
5
Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na www.nato.int/structur/AC/135/welcome.htm
2
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Příloha č. 4 a) ke RD č. 201060125
Počet listů: 2
Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti
1. Rozsah státního ověřování jakosti
1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění 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., 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.“).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě výroby v zahraničí Úřad ve smyslu § 19
odst. 2 zákona požádá o státní ověřování jakosti obdobný úřad nebo orgán (Government
Quality Assurance Representative) státu, kde se výrobek vyrábí (dále jen „zahraniční
úřad“). V takovém případě prodávající předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním
výrobcem a dokumentaci výrobku, kterou schválil kupující v anglickém jazyce nebo
v jazyce používaném v zemi výrobce výrobku.
3. Státní ověřování jakosti provede:
a) zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u prodávajícího, který výrobek vyrábí na
území České republiky,
b) zástupce zahraničního úřadu u prodávajícího, který výrobek vyrábí v zahraničí.
4. Státní ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady výrobku.
5. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční: odborný dozor nad jakostí a konečná
kontrola podle § 24 až 29 zákona č. 309/2000 Sb.
6. Prodávající je povinen Úřadu umožnit provést odborný dozor nad jakostí a konečnou kontrolu
podle ČOS 051672, 1. vydání a zahraničnímu úřadu umožnit provést kontrolu podle
Požadavku NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě – AQAP- 2110, Ed. D,
NATO Quality Assurance Requirements For Design, Development and Production Inspection.
7. Prodávající se zavazuje smluvně sjednat se poddodavateli podmínky pro státní ověřování
jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.
2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti
8. Prodávající předloží zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*) seznam poddodavatelů a jimi
realizovaných subdodávek a ten určí, u kterých poddodavatelů se uplatní státní ověřování
jakosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených poddodavatelů prodávající předá zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*) příslušné poddodavatelské smlouvy
bezprostředně po jejich uzavření.
9. Prodávající před zahájením plnění smlouvy vypracuje plán kvality na výrobek podle AQAP2105, Ed. C) NATO Requirements For Deliverable Quality Plans. Plán kvality předloží
prodávající Úřadu - zahraničního úřadu k posouzení a doplnění. Případné připomínky
zástupce Úřadu, které se vztahují k jeho činnosti, prodávající zapracuje do tohoto plánu.
10. Prodávající na žádost Úřadu - zahraničního úřadu*):
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.;
1

b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu - zahraničního úřadu*) 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. Prodávající umožní zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*) přístup ke schválenému
a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u prodávajícího. Takto uložený
komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.
12. Prodávající vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se státním
ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích.
13. Pracoviště řízení jakosti prodávajícího předává výrobky ke konečné kontrole zástupci Úřadu zahraničního úřadu*) až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními
doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.
14. Prodávající bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*)
všechny své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny na výrobku a že kupující zmocnil Úřad
- zahraniční úřad*) k vyřizování žádostí prodávajícího o povolení odchylky, výjimky a změny
na výrobku v tomto rozsahu:
Předloží-li dodavatel žádost:

Skupina A

Skupina B

odchylky
výjimky
změny
odchylky
výjimky
změny

Úřad - příslušný zahraniční úřad*) žádost
pouze vezme na
posoudí
posoudí
vědomí
a vyjádří se k ní
a rozhodne o ní
X
--X
X
X
X
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, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona.

15. Zahraniční výrobce k dodávce přiloží Certificate of Conformity na jednotlivé výrobky, které
potvrdí zahraniční úřad.
16. Výrobce umožní Úřadu - zahraničního úřadu*) účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu
uplatněna.
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Příloha č. 4b) k RD č. 201060125
Počet listů: 5
Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti materiálu osobního použití
1. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti
1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této rámcové dohody bude, na základě
rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále
jen „Úřad“), uplatněno státní ověřování jakosti podle 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.“) v rozsahu a za podmínek stanovených touto rámcovou
dohodou.
2. Státní ověřování jakosti provede zástupce Úřadu (určený zaměstnanec Úřadu)
v prostorách, které zajistí prodávající na území České republiky, a to jak v případě
tuzemského tak i zahraničního prodávajícího. V případě, že prodávající prostory nezbytné
pro uskladnění celé dodávky a pro provádění státního ověřování jakosti nevlastní, je
povinen si je zajistit.
3. V rámci státního ověřování jakosti bude provedena konečná kontrola podle § 27
až 29 zákona č. 309/2000 Sb.
4. Vzorky (hotové výrobky) pro provedení materiálových zkoušek vybere
z předložené dodávky zástupce Úřadu. Ověření shody výrobků z hlediska konstrukčních
a kontrolních rozměrů a porovnání výrobků s referenčním vzorkem se provede
na statistickém výběru z předložené dávky podle normy ČSN ISO 2859-1:2000, přípustná
mez jakosti AQL 1%.
5. Státní ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady výrobků.
2. Požadavky kladené na prodávajícího
6. Prodávající je povinen plnit požadavky podle ČOS 051673, 1. vydání, POŽADAVKY
NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE A ZKOUŠENÍ.
7. Prodávající bezplatně poskytne zástupci Úřadu za účelem provádění státního
ověřování jakosti nezbytnou materiální podporu v rozsahu výše uvedeného ČOS a dále
parkovací místo pro služební vozidlo v místě výkonu jeho činnosti.
8. Prodávající je povinen před zahájením výroby výrobků zpracovat plán kvality,
ze kterého bude vyplývat harmonogram výroby a zkoušení výrobků, seznam subjektů
podílejících se na výrobě výrobků a rizika spojená s výrobou výrobků. Prodávající je
povinen zaslat plán kvality a jeho případné revize na vědomí zástupci Úřadu e-mailem na
adresu kocmanovah@army.cz. Plán prodávající zašle nejpozději společně
s oznámením o připravenosti k provedení konečné kontroly dle bodu č. 10 této přílohy.
9. Prodávající je povinen doložit všechny parametry výrobků stanovené touto
rámcovou dohodou. U vzorků vybraných zástupcem Úřadu prodávající na vlastní náklady
zajistí potřebné analýzy materiálu na území ČR, které souvisejí se státním ověřováním

jakosti. Prodávající zajistí, aby provedení analýz materiálů mohl být přítomen zástupce
Úřadu. Technické parametry materiálů použitých pro výrobu výrobků doloží protokoly
z akreditované zkoušky nebo dokumenty uvedenými v tabulce „Rozsah SOJ u částí
z textilních materiálů u zakázky „Ruční palné zbraně CZ UB“ této přílohy. Předložené
protokoly musí být v originále, v případě cizojazyčných zkušebních protokolů prodávající
zajistí jejich ověřený překlad do českého jazyka. Případná destrukce vzorku za účelem
provedení zkoušky nesnímá z prodávajícího povinnost dodat výrobky v rozsahu dle
předmětu této rámcové dohody. Prodávající provede na vybraném kuse destrukční zkoušku
k ověření parametrů uvedených ve smlouvě, které nejsou měřitelné na výrobku v jeho
finální podobě. Zkouška bude provedena za přítomnosti zástupce Úřadu. Destrukce vzorku
za účelem provedení této zkoušky nesnímá z prodávajícího povinnost dodat výrobky
v rozsahu dle předmětu této rámcové dohody.
zástupci Úřadu
řipravenost k provedení konečné
dě, že prodávající toto oznámení zašle
později než 30 dní před smluvně stanoveným termínem plnění dodávky, ponese plně
důsledky za případné nesplnění termínu dodávky.
11. Prodávající předá výrobky ke konečné kontrole zástupci Úřadu až po vnitřní
kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu příslušné
dokumentace a rámcové dohody.
12. Prodávající bere na vědomí, že Úřad nebyl zadavatelem zmocněn vyjadřovat se
k žádostem o povolení odchylky, výjimky nebo změny. Prodávající je povinen informovat
zástupce Úřadu o všech odchylkách, výjimkách nebo změnách na výrobcích, které byly
kupujícím schváleny.
Rozsah SOJ u částí z textilních materiálů u zakázky „Ruční palné zbraně CZ UB“
Uplatnění SOJ
Hotové výrobky
z textilních materiálů

Rozsah SOJ
Konečná kontrola

Smluvní požadavek
SOJ bude probíhat na
území ČR

Poznámka

Způsob doložení splnění smluvně stanovených požadavků Úřadu z odběru vzorků
Úřadem
Poř.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kvalitativní znak Požadovaná hodnota parametru
Zkušební norma
parametr
Vrchový materiál v maskovacím potisku AČR les
Materiálové složení
100 % polyester
Nařízení EP a Rady (EU) č.
1007/2011, příloha VIII
Vazba
Ripstop
ČSN 80 0020
Plošná hmotnost [g/m²]
240 ± 10%
ČSN EN 12127
Vodní sloupec [cm]
min. 100
ČSN EN ISO 811
Pevnost v tahu [N]
osnova: min. 2000
ČSN EN ISO 13934-1
útek: min. 1400
Dostava
osnova: 65 ± 3
ČSN EN 1049-2, metoda A
útek: 27,5 ± 4

2

7.

Tažnost při přetrhu [%]

8.

Stálobarevnost

9.

Spektrální reflektance

10.

Barvy (barevné
ČOS 108019, 2. vydání
souřadnice a hodnoty
barevného rozdílu)
Index lesku
ČOS 108017, 2. vydání
ČOS 108019, 2. vydání
Rozměr lineární
ČOS 108017, 2. vydání
ČOS 108019, 2. vydání
opakovatelnosti
Velikost, tvar
ČOS 108017, 2. vydání
ČOS 108019, 2. vydání
maskovacích skvrn a
orientace maskovacího
vzoru
Rozmístění maskovacích ČOS 108017, 2. vydání
ČOS 108019, 2. vydání
skvrn na vzorku
Vrchový materiál v barvě černá (Pantone 19-4008)
Materiálové složení
100% polyamid
Nařízení EP a Rady (EU) č.
1007/2011, příloha VIII
Vazba
Plátnová
ČSN 80 0020
Plošná hmotnost
230 g/m2 +/- 10 %
ČSN EN 12127
[g/m²]
Spray test (original)
stupeň 5
ISO 4920-2012
Pevnost v tahu [N]
osnova: min. 1600
ČSN EN ISO 13934-1
útek: min. 1200
Tažnost při přetrhu [%] osnova: min. 72
ČSN EN ISO 13934-1
útek: min. 73
Stálobarevnost
v otěru za sucha: min. 3
ČSN EN ISO 105 X 12
na světle: min. 3
ČSN EN ISO 105 B 02
Barva
černá (Pantone 19-4008) Stupeň
ČSN EN ISO 105-J01
č. 4 šedé stupnice
Spektrální reflektance
Poměr do 50 %
Neakreditovaná zkouška
z akreditované laboratoře
popruhů - ve vlnové

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

osnova: min. 27
útek: min. 27
V otěru za sucha: min. 3-4
Ve vodě: min. 3-4/3-4
ČOS 108017, 2. vydání, Tabulka
2
ČOS 108017, 2. vydání, Tabulka
2

ČSN EN ISO 13934-1
ČSN EN ISO 105 X 12
ČSN EN ISO 105 E 01
ČOS 108019, 2. vydání

délce (ƛ = 400 – 850
nm)
elektromagnetického
spektra
Popruhy šíře 25 mm
24.

Materiálové složení

25.
26.
27.

Hmotnost [g/m]
Tloušťka [mm]
Pevnost v tahu [N]

100%
polypropylen/polyester/polyamid
max. 28,5
max. 2,5
Min. 1000
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Nařízení EP a Rady (EU) č.
1007/2011, příloha VIII
ČSN 80 0890
ČSN EN 1492-1+A1
ČSN EN ISO 13934-1

28.

Barva černá
Barva zelená

29.

Materiálové složení

30.
31.
32.
33.

Hmotnost [g/m]
Tloušťka [mm]
Pevnost v tahu [N]
Barva černá
Barva zelená

34.

Materiálové složení

35.
36.
37.
38.

Hmotnost [g/m]
Tloušťka [mm]
Pevnost v tahu [N]
Barva černá
Barva zelená

39.
40.
41.
42.
43.

Materiálové složení
Hmotnost [g/m]
Tloušťka [mm]
Pevnost v tahu [N]
Barva černá

Pantone 19-4008 Meteorite
ČSN EN ISO 105-J01
Pantone 18-0627 Firgreen
Popruhy šíře 30 mm
100%
Nařízení EP a Rady (EU) č.
polypropylen/polyester/polyamid 1007/2011, příloha VIII
max. 70
ČSN 80 0890
max. 3,5
ČSN EN 1492-1+A1
min. 10000
ČSN EN ISO 13934-1
Pantone 19-4008 Meteorite
ČSN EN ISO 105-J01
Pantone 18-0627 Firgreen
Popruhy šíře 38/40 mm
100%
Nařízení EP a Rady (EU) č.
polypropylen/polyester/polyamid 1007/2011, příloha VIII
max. 40
ČSN 80 0890
max. 4
ČSN EN 1492-1+A1
min. 3000
ČSN EN ISO 13934-1
Pantone 19-4008 Meteorite
ČSN EN ISO 105-J01
Pantone 18-0627 Firgreen
Popruhy šíře 40 mm - popruh na zbraň
100%
Nařízení EP a Rady (EU) č.
polypropylen/polyester/polyamid 1007/2011, příloha VIII
max. 90
ČSN 80 0890
max. 4
ČSN EN 1492-1+A1
min. 2000
ČSN EN ISO 13934-1
Pantone 19-4008 Meteorite
ČSN EN ISO 105-J01
Popruhy šíře 50 mm

44.

Materiálové složení

45.
46.
47.
48.

Hmotnost [g/m]
Tloušťka [mm]
Pevnost v tahu [N]
Barva černá
Barva zelená

49.

Spektrální reflektance
všech popruhů - ve

50.
51.

100%
polypropylen/polyester/polyamid
max. 55
max. 2,5
min. 1000
Pantone 19-4008 Meteorite
Pantone 18-0627 Firgreen

Nařízení EP a Rady (EU) č.
1007/2011, příloha VIII
ČSN 80 0890
ČSN EN 1492-1+A1
ČSN EN ISO 13934-1
ČSN EN ISO 105-J01

Poměr do 50 %

Neakreditovaná zkouška
z akreditované laboratoře

vlnové délce (ƛ =
400 – 850 nm)
elektromagnetického
spektra
Tolerance šíře všech popruhů ± 2mm
Tolerance barev u všech popruhů a šicích nití
4

tolerance stupeň 4 šedé
stupnice ČSN EN ISO 105-J01

52.
53.

Pevnost [cn/tex]
Barva černá
Barva zelená

Šicí nitě TEX 70
min. 2000 cn/tex
Pantone 19-4008 Meteorite
Pantone 18-0627 Firgreen

EN ISO 2026
ČSN EN ISO 105-J01

U popruhů a vrchového materiálu, jejichž plocha není vystavena pozorování, jsou skryté,
pomocné nebo z povahy užití jsou součástí pouze obalového materiálu, který neslouží
k bojovému použití se zbraní nebo optikou není uplatněn požadavek na spektrální
reflektanci. Ostatní fyzikálně mechanické vlastnosti zůstávají.
Způsob doložení splnění požadavku u poř. č. 1. až 8. a 15 až 22, 24 až 48 a 50 až 53
Materiálový list výrobce.
Způsob doložení splnění požadavku u poř. č. 9. až 10: Protokol z akreditované zkoušky.
Způsob doložení splnění požadavku u poř. č. 11-14, 23 a 49.: Protokol z neakreditované
zkoušky.
Není-li možné některou ze zkoušek provést pro nedostatečný rozměr výrobku a není
možné ji provést ani ze dvou a více výrobků, tato zkouška se neprovádí ze vzorku
odebraného prostřednictvím ZSOJ, ale kontrolu ZSOJ provede dle protokolu, který byl
zpracován na základě ověření prodávajícím v rámci jeho interní vstupní kontroly.
Četnost odběrů výrobků (kontrol) prováděných Úřadem: U každých 3000 kusů výrobků
jednotlivých pouzder, obalů apod. Maximální počet vzorků pro účely odběru materiálu
nebo destrukční zkoušce je stanoven 10 ks v rámci jednoho odběru. Bude-li poslední
zbytek dodávky méně než 3000 kusů, kontrola se provede dle zaokrouhlení počtu kusů tím
způsobem, že výrobky ve zbývajícím počtu do 1500 kusů se přiřadí k předchozím 3000
kusů, bude-li zbytkový počet 1501 - 2999 kusů, bude proveden odběr z těchto 1501 – 2999
kusů.
Podstatou zkoušek parametrů materiálu v maskovacím potisku dle požadavků ČOS
108017, 2. vydání při výkonu SOJ je provést zkoušky z hotových výrobků a pouze
v případě, že jejich velikost neumožňuje zkoušku provést, tuto zkoušku provádět
z odebraného vzorku z metráže materiálu, který odebere ZSOJ. Prodávající vyzve ZSOJ
k odběru vzorku materiálu.
Odběr výrobků a vzorků z metráže materiálu provede ZSOJ a označí je, následně
fotograficky zdokumentuje. Prodávající odešle označené vzorky do zkušebny
s objednávkou, která bude obsahovat větu: „ZSOJ může být přítomen provádění
laboratorních zkoušek.“
Barvy a rozměry dalších drobných součásti textilních výrobků (plastová přezka- trojzubec,
D-kroužek, očnice, stuhové uzávěry, pruženky, pružné stahovací šňůry, zdrhovadla apod.)
budou kontrolovány dle referenčního vzorku.
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Příloha č. 5 k RD č. 201060125
Počet listů: 1
Požadavek na zkoušení ručních palných zbraní

Část C 1:
Pistole CZ P-10 C 9x19 NATO
Pistole CZ P-10 C 9x19 NATO s úpravou hlavně pro tlumič
výstřelu
Tlumič hluku výstřelu CZ 9 mm
Taktická svítilna INFORCE APLC

KZ
Počty do KZ

VZ - počty do VZ + další materiál

ano

Požadovaná munice
5 25 000 ks, 9 x 19 mm

5 2 500 ks 9 x 19 mm

ano
ano
ano

2
2
2

2
2
5

Poměrová spr.náhr.dílů pro CZ P-10 C 9x19 NATO, 1:1000
Spr. nářadí zbrojíře pro opravu CZ P-10 C 9x19 NATO
Část C 2:
Pistole CZ P-10 F 9x19 NATO
Pistole CZ P-10 F 9x19 NATO s úpravou hlavně pro tlumič
výstřelu

ano
ano

1
1

1
1

ano

5 25 000 ks, 9 x 19 mm

5 2 500 ks 9 x 19 mm

ano

2

2

Poměrová spr.náhr.dílů pro CZ P-10 F 9x19 NATO, 1:1000
Spr. nářadí zbrojíře pro opravu CZ P-10 F 9x19 NATO
Část A:

ano
ano

1
1

1
1

Přístroje k BREN-2 5,56 x 45 mm

ne
Protokol akreditované laboratoře o změně
MKZJO
Prohlášení o kodifikaci/přidělení NSN +
doložení ve které armádě je zaveden
Prohlášení o kodifikaci/přidělení NSN +
doložení ve které armádě je zaveden
Prohlášení o kodifikaci/přidělení NSN +
doložení ve které armádě je zaveden

Přídavný noční dalekohled NV-Mag3A
Zaměřovací kolimátorový dalekohled COMPM4
Zaměřovací systém - přídavný denní dalekohled 3XMAG-1
Vícefunkční laserový značkovač/osvětlovač DBAL-A4
Část B:
BREN 2 7,62 x 51 mm
Denní zaměřovač Nightforce Atacr 1-8x24 F1
Noktovizní předsádka Universal Night Sight T105 UNS

ano
Prohlášení o kodifikaci/přidělení NSN +
doložení ve které armádě je zaveden
Prohlášení o kodifikaci/přidělení NSN +
doložení ve které armádě je zaveden
Prohlášení o kodifikaci/přidělení NSN +
doložení ve které armádě je zaveden
ano

Osvětlovač SPIR
Souprava náhradních dílů pro opravu 25 ks zbraní, 1:25
Souprava zbrojíře pro opravu a hodnocení technického stavu 25 ks
zbraní, 1:25
ano
Souprava ND pro opravu 25 denních zaměřovačů Nightforce Atacr ne
1-8x24 F1, 1:25
Soprava náhrad. dílů pro opr 25 osvětlovačů SPIR, 1:25
ne
Souprava náhrad. dílů pro opravu 25 noktoviz. Předsádek Night
Sight T105 UNS, 1:25
ne
Část D:
PDW
KZ neprovádět, ve VZ odzkoušet kompatibilitu PDW s
kolimátorem a textilní pouzdra
Část E:
Souprava pro výcvik se značkovacím střelivem pro BREN 2
Náboj 5,56 mm značkovací Blue
Náboj 5,56 mm značkovací Red
Náboj 5,56 mm značkovací Yellow
Souprava pro střelbu značkovací municí pro CZ P-10 C
Náboj 9 mm značkovací Blue
Náboj 9 mm značkovací Red
Náboj 9 mm značkovací Yellow

2 500 ks 5,56 x 45 mm SS1O9

4
4

2 ks BREN 2 s hlavní 11" a 2 ks s hlavní 14"

4
4
3 12 500 ks 7,62 x 51 mm

3 6 000 ks 7,62 x 51 mm
3
3
3
1

1
1

1
1 pro bezúdržbový se nevyžaduje
1 pro bezúdržbový se nevyžaduje
1 pro bezúdržbový se nevyžaduje
2 ks PDW, 2 ks kolimátory, 4 pouzdra na 30ranné zásobníky,
2 360 ks 9 x 19 mm

ne
Doložení ve které armádě je zaveden
kolimátor
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

1 500 ks 5,56 x 45 mm; Protokol zkoušek polymerových
4 zásobníků dle TPVD 637-81

Protokol zkoušek polymerových zásobníků dle TPVD 637-81
2

2
600 ks
600 ks
600 ks

2

200 ks
200 ks
200 ks
2

600 ks
600 ks
600 ks

200ks
200ks
200ks

Příloha č. 6 k RD č. 201060125
Počet listů: 1

VÝZVA K PLNĚNÍ
z rámcové dohody č. 201060125
e

Název subjektu:

Česká republika – Ministerstvo obrany, IČ: 60162694

Sídlo kanceláří:

nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
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Česká zbrojovka, a.s., IČ: 46345965

Sídlo dle OR:

Svat. Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod

l

i

t

Název subjektu:
:

a e
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f a
i

Identifikační
údaje Mgr. Lubor KOUDELKA
odpovědné osoby:

v

n a
e d
d o
I
d
.
2

:

e

Identifikační
údaje Ing. David Basovník,
odpovědné osoby:
Místo plnění:

Vojenské zařízení 5512 Štěpánov, Nádražní ul. 13, 783 13 Štěpánov

c

a

Vojenské zařízení 551230, 517 21 Týniště nad Orlicí

m
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f

n
i

í

š
ž
i
l

B
.

3

Termín plnění:

do ………………..

Prohlášení
objednatele:

Zástupce objednatele prohlašuje, že objednává níže uvedené komodity
v souladu s rámcovou dohodou č. …………….

4. Zvláštní ujednání:
5. Rozsah plnění
Popis pořizované komodity

Cena za MJ

Počet MJ

Za objednatele:
Datum:
Podpis:
Otisk razítka:

1

Cena celkem

Příloha č. 7 k RD č. 201060125
Počet listů: 1

DOHODA O PLNĚNÍ
z rámcové dohody č. 201060125
e

Název subjektu:

Česká republika – Ministerstvo obrany, IČ: 60162694

Sídlo kanceláří:

nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

:
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Česká zbrojovka, a.s., IČ: 46345965

Sídlo dle OR:

Svat. Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod

l

i

t

Název subjektu:
:

a e
k t
f a
i

Identifikační
údaje Mgr. Lubor KOUDELKA
odpovědné osoby:

v

n a
e d
d o
I
d
.
2

:

Identifikační
údaje Ing. David Basovník
odpovědné osoby:
Místo plnění:

e
c

Vojenské zařízení 5512 Štěpánov, Nádražní ul. 13, 783 13 Štěpánov
Vojenské zařízení 551230, 517 21 Týniště nad Orlicí

a

m
r

o
f

n

Termín plnění:

do …………………..

Prohlášení
objednatele a
dodavatele:

Zástupce objednatele a dodavatele prohlašují, že níže uvedené
komodity jsou objednány v souladu s rámcovou dohodou č. …………….

i

í

š
ž
i
l

B
.

3

4. Zvláštní ujednání:
5. Rozsah plnění
Popis pořizované komodity

Cena za MJ

Počet MJ

Za objednatele:

Za dodavatele:

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Otisk razítka:

Otisk razítka:

Cena celkem
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