
VÝZVA K PLNĚNÍ č. 2

K RÁMCOVÉ DOHODĚ č. 1810400128

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem:
jejímž jménem jedná:

na adrese:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Tychonova 221/1,160 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
Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
404881/0710

vyřizuje ve věcech smluvních:
Věra PAVLÍČKOVÁ, tel.: mob.
e-mail:

vyřizuje ve věcech technických:
tel.: mob.

fax: e-mail:
adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
16001 Praha 6
ID datové schránky: hjyaavk

a

Vojenský technický ústav, s.p.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka
75859
se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku
24272523
CZ24272523
Komerční banka, a.s.
1567290277/0100

vyřizuje ve věcech technicko-obchodních:
tel. mob.

mail:
adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTUVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín
ID datové schránky: 7jckvi2



V souladu s rámcovou dohodou č. 1810400128 (dále jen „dohoda’4) u Vás objednávám níže
uvedené zboží.

Poř.
číslo

Název
zboží

KČM NSN TP
Počet

ks

Cena
za 1 ks

bez
DPH

Celkem
bez DPH

Cena
celkem
včetně
DPH

Termín
dodání

4.

Celkem - - - - 51 233 057,85 61 992 000,00

*) Faktura musí býtpředána kujícímu nejpozději do 14. 12. 2020.

Celková částka zboží činí 61 992 000,00 Kč včetn DPH,
(Slovy: šedesátjedenmilióndevětsetdevadesátdvatisíce Kč)

*V souladu s ustanovením TP-6060G-71189-18 čl. 5.8. bude zboží vybaveno zapalovačem
AF-66.

Všechny (další) podmínky dohody zůstávají nadále platné.

Zvláštní požadavky:

V souladu s přílohou č. 3 dohody byla uplatněna 10% sleva na objednané zboží pod položkou
poř. č. 4. Sleva byla vypočtena z ceny 1 kusu náboje na rok 2020 tj. z částky 6 888,00 Kč
včetně DPH.

Na základě vypořádání připomínek k Technickým podmínkám žádáme doplnit 67 ks
kompletních nábojů typu dle výše uvedené tabulky k provedení dílčích zkoušek z oblasti
zkoušek ověřovací série, které budou provedeny v rámci ZVZ, tj. požadujeme dodat celkem
87 ks nábojů pro ZVZ. ZVZ budou ukončeny nejpozději do 31. 7. 2020, a to včetně dodání
písemné zprávy o výsledku ZVZ prodávajícímu.

S přesným rozsahem a metodikou zkoušek ZVZ seznámí kupující prodávajícího nejpozději 15
pracovních dnů před zahájením ZVZ, aby mohly být připomínky vypořádány do zahájení
ZVZ.
V případě opakování ZVZ budou zkoušky opakovány maximálně se 40 ks munice.

Zvláštní požadavky identifikovány výše jsou sjednány pouze pro plnění dle této Výzvy
č. 2 - pro ostatní výzvy jsou nadále platná ujednání dle Rámcové dohody.

za kupujícího

Mgr. Lubor KOUDELKA
náměstek pro řízení sekce vyzbrojování

a akvizic na základě příkazu k zastupování
podepsáno elektronicky

za prodávajícího

Mgr. Jiří

Protiva

Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Protiva
Datum: 2020.06.09
09:16:51 +02’00'

Mgr. Jiří PROTIVA
ředitel státního podniku
podepsáno elektronicky
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