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Specifikace požadovaného plnění

1. Náhradní díly, spotřební materiál a služby pro brýle nočního vidění "NVG M949”

1.1. Náhradní díly pro brýle nočního vidění "NVG M949"

Na základě výzvy se požaduje dodání náhradních dílů pro brýle nočního vidění "NVG M949" 
v souladu s článkem III odst. 2 rámcové dohody.

Název náhradního dílu RN KČM NSN
Závěs NVG 242377-100 (Závěspro rychlé odpojení 
NVG M949od přilby HGU-56/P) 242377-100 0112104805583 5340015542432

Zesilovačjasu M890 (Zesilovačjasu NVG M949) M890 0300000400108 5855015401831
Těleso binokuláru 244970-100 (Těleso binokuláru 
NVG M949) 243709-100 0300000400209 6650014762358

Objektiv 243663-002 (Objektiv NVG M949 - třída B) 243663-002 0210260417018 6650015729289
Nízkoprofilový napájecí zdroj
Brašna textilní na NVG M949

1.2. Spotřební materiál pro brýle nočního vidění "NVG M949"

Na základě výzvy se požaduje dodání spotřebního materiálu dílů pro brýle nočního vidění "NVG 
M949" v souladu s článkem III odst. 2 rámcové dohody.

Název spotřebního materiálu RN KČM NSN
Pouzdro baterií 5008902 (3 V pouzdro baterií NVG 
M949) 5008902 0210260417001 6160013725994

Okulár NVG A3256352 (Sestava okuláru NVG M949) 5009545 0300000400014 5855011805102
Pouzdro monokuláru 245201-100 (Sestava pouzdra 
monokuláru NVG M949) 245201-100 0300000400300 5855015917028

Pojistný kroužek 5002569 (Pojistný kroužek 
zesilovače jasu NVG M949) 5002569 0300000400502 5855011514226

Šroub SM-C-806612 (Šroub čištění NVG M949) SM-C-806612 0154820001393 4820013441507
Kroužek pojistný objektivu 5002583 (Kroužek 
pojistný NVG M949) 5002583 0210260417025 5365011494102

Kroužek pojistný, očnice 5005838 (Kroužek pojistný 
NVG M949) 5005838 0210260417032 5310012615494

Těsnění očnice MS9021-002 (Těsnění O-kroužek
NVG 949) MS9021-002 0112104805590 5330013466177

Těsnění okuláru MS9021-28 (Těsnění O-kroužek
NVG 949) MS9021-028 0213520009619 5331005518251

Kryt na čočky NVG M949 264912-4 0015350031008 585516AB03433
Těsnění objektivu 244224 (Těsnění O-kroužek NVG 
949) 244224-100 0213520009602 5331016289253

1.3. Provádění oprav a údržby brýlí nočního vidění "NVG M949"

Na základě výzvy se požaduje provedení opravy a údržby brýlí nočního vidění "NVG M949" 
v souladu s technickými podmínkami výrobce a s článkem III odst. 2 písm. b) rámcové dohody.

1.4. Provádění školení k údržbě a opravám brýlí nočního vidění "NVG M949"



Na základě výzvy se požaduje provedení školení k údržbě a opravám brýlí nočního vidění "NVG 
M949" v rozsahu základního školení až po vyškolení instruktorů, a to v souladu s článkem III odst. 
2 písm. b) rámcové dohody.

1.5. Aktualizování technické dokumentace k výrobku brýle nočního vidění "NVG M949"

Požaduje se dodání aktuálního znění technické dokumentace, jejích doplňků a bulletinů k výrobku 
brýle nočního vidění "NVG M949" v souladu s článkem III odst. 2 písm. b) rámcové dohody.
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Příloha Č.2 RD č. 201060360 
Počet listů:l

Část 1: Brýle nočního vidění NVG M949 L5 506 832,44 Kč

Název pořizované komodity (Popis dílu)
Počet jednotek 
pro posouzení 

nabídek

Cena za jednotku 
v Kč bez DPH

Cena celkem v Kč 
bez DPH % sazba DPH Cena celkem v Kč

s DPH

Závěs NVG 242377-100 (Závěs pro rychlé odpojení NVG M949od přilby HGU-56/P) 60 54 407,00 Kč 3 264 420,00 Kč 685 528,20 Kč 3 949 948,20 Kč

Zesilovač jasu M890 (Zesilovač jasu NVG M949) 20 109 402,00 Kč 2 188 040,00 Kč 459 488,40 Kč 2 647 528,40 Kč
Těleso binokuláru 244970-100 (Těleso binokuláruNVGM949] 20 109 372,00 Kč 2 187 440,00 Kč 459 362,40 Kč 2 646 802,40 Kč
Objektiv 243663-002 (Objektiv NVG M949 - třída B) 20 78 267,00 Kč 1 565 340,00 Kč 328 721,40 Kč 1 894 061,40 Kč
Nízkoprofilový napájecí zdroj 20 56 660,00 Kč 1 133 200,00 Kč 237 972.00 Kč 1 371 172,00 Kč
Brašna textilní na NVG M949 2 8 307,00 Kč 16 614,00 Kč 3 488,94 Kč 20 102,94 Kč
Pouzdro baterií 5008902 (3V pouzdro baterií NVG M949) 6 3 130,00 Kč 18 780,00 Kč 3 943,80 Kč 22 723,80 Kč
Okulár NVG A3256352 (Sestava okuláru NVG M949) 4 90 742,00 Kč 362 968,00 Kč 76 223,28 Kč 439 191.28 Kč
Pouzdro monokuláru 245201-100 (Sestava pouzdra monokuláru NVG M949) 20 79 369,00 Kč 1 587 380,00 Kč 333 349,80 Kč 1 920 729,80 Kč
Pojistný kroužek 5002569 (Pojistný kroužek zesilovače jasu NVG M949) 50 786,00 Kč 39 300,00 Kč 8 253,00 Kč 47 553,00 Kč
Šroub SM-C-806612 (Šroub čištění NVG M949) 4 1 866,00 Kč 7 464,00 Kč 1 567,44 Kč 9 031.44 Kč
Kroužek pojistný objektivu 5002583 (Kroužek pojistný NVG M949) 30 5 559,00 Kč 166 770,00 Kč 35 021,70 Kč 201 791.70 Kč
Kroužek pojistný, očnice 5005838 (Kroužek pojistný NVG M949) 50 1 982,00 Kč 99 100,00 Kč 20 811,00 Kč 119 911,00 Kč
Těsnění očnice MS9021-002 (Těsnění O-kroužek NVG 949) 10 393,00 Kč 3 930,00 Kč 825,30 Kč 4 755,30 Kč
Těsnění okuláru MS9021-28 (Těsnění O-kroužek NVG 949) 10 391,00 Kč 3 910,00 Kč 821,10 Kč 4 731,10 Kč
Kryt na čočky NVG M949 6 1 963,00 Kč 11 778,00 Kč 2 473,38 Kč 14 251,38 Kč
Těsnění objektivu 244224 (Těsnění 0-kroužek^V^^49^ 10 393,00 Kč 3 930,00 Kč 825,30 Kč 4 755,30 Kč
Školení k údržbě a opravám.
Cena za 1 hodinu práce.
Místo údržby N

16 6 200,00 Kč 99200 20832 120032

Provádění oprav, údržby, servisu, aktualizace technické dokumentace, technická asistence 
(poradenská činnost)
Cena za 1 hodinu práce.
Místo údržby N

16 3 500.00 Kč 56000 11760 67760
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Příloha č. 3 RD č. 201060360
Počet listů: 1

PROTOKOL
o předání a převzetí plnění (služby) 

č. xxxxx

MPLč.

Předávající: Přebírající:

Zastoupený: Zastoupený:

Mj Počet

V Dne

Za kupujícího: ____________________________ _________________
Jméno, příjmení Podpis a razítko

{hůlkovým písmem)

Na základě výše uvedeného techniku ne / přebírám a prohlašuji, že všechny skutečnosti uvedené 
v tomto dokladu jsou pravdivé a odpovídají skutečnému stavu.

Za prodávajícího:
Funkce, hodnost, jméno, příjmení 

{hůlkovým písmem)
Podpis a razítko



Příloha č. 4 k RD č. 201060360
Počet listů: 2

Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

1. Rozsah státního ověřování jakosti

1. Strany rámcové dohody se dohodly, že při plnění této rámcové dohody se na základě 
rozhodnutí Úřadu v rozsahu a za podmínek stanovených touto rámcovou dohodou 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 zá
kona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

2. Strany rámcové dohody 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 pří
padě prodávající předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním výrobcem v anglickém jazyce 
nebo v jazyce používaném v zemi výrobce výrobku s uvedením čísla dokumentace 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 dodavatele, který výrobek vyrábí v zahraničí.

4. Státní ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady výrobku.

5. V rámci státního ověřování jakosti bude provedena konečná kontrola § 27 až 29 zákona.

6. Prodávající je povinen poskytnout Úřadu podporu pro státní ověřování jakosti v rozsahu 
podle ČOS 051673, 1. vydám, POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KON
TROLE A ZKOUŠENÍ, resp. AQAP-2131, Ed. C, NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS 
FOR FINAL INSPECTION AND TEST.

7. Prodávající se zavazuje smluvně sjednat s poddodavateli podmínky pro státní ověřování ja
kosti, jaké jsou uvedeny v této rámcové dohodě.

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti

8. Prodávající předloží zástupci Úřadu - zahraničního úřadu seznam poddodavatelů ajimi rea
lizovaných poddodávek a ten určí, u kterých poddodavatelů se uplatní státní ověřování jakosti. Pro 
zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených poddodavatelů prodávající předá zástupci Úřa
du - zahraničního úřadu příslušné poddodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich uzavření.

9. 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.;

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.



Příloha č. 4 k RD č. 201060360
Počet listů: 2

11. Prodávající umožní zástupci Úřadu - zahraničního úřadu přístup ke schválenému 
a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u prodávajícího. Takto uložený kom
plet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.

12. Prodávající vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se stát
ním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích.

13. Pracoviště řízení jakosti prodávajícího předává výrobek ke konečné kontrole zástupci Úřa
du - zahraničního úřadu až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními do
klady ve smyslu příslušné dokumentace a rámcové dohody.

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 odběratel zmocnil Úřad - za
hraniční úřad k vyřizování žádostí prodávajícího o povolení odchylky, výjimky a změny na výrobku 
v tomto rozsahu:

Předloží-li prodávající žádost:
Úřad - příslušný zahraniční úřad*) žádost

pouze vezme na vě
domí

posoudí
a vyjádří se k ní

posoudí 
a rozhodne o ní

Skupina A
odchylky X -

—výjimky X -

změny X -

Skupina B
odchylky - X -

výjimky - X -

změny - X —

Poznámky: 1. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technické
parametry výrobku nebo služby, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, život
nost, 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, kte
ré potvrdí zahraniční úřad.

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



Příloha č. 5 k RD č. 201060360
Počet listů: 1

Přehled států, v nichž je Úř OSK SOJ schopen zajistit provedení SOJ:

1. Belgie

2. Bulharsko

3. Dánsko

4. Estonsko

5. Finsko

6. Francie

7. Chorvatsko

8. Itálie

9. Izrael (za úplatu)

10. Kanada

11. Korejská republika

12. Kypr

13. Litva

14. Lucembursko

15. Maďarsko

16. Německo

17. Nizozemsko

18. Norsko

19. Polsko

20. Portugalsko

21. Rakousko (za úplatu)

22. Rumunsko

23. Řecko

24. Slovensko

25. Slovinsko
v

26. Španělsko

27. Spojené státy americké

28. Švédsko (za úplatu)

29. Turecko

30. Velká Británie



Příloha č. 6 k RD č. 201060360
Počet listů: 1

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobku), které jsou předmětem smlouvy (rámcové 
dohody) a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifíkačního systému NATO (dále jen „NCS”) 
a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK”) se prodávající zavazuje:
1. Neprodleně po uzavření smlouvy (rámcové dohody), 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 katalogizace@armv.cz číslo smlouvy (rámcové dohody), kontaktní 
osobu a kontaktní údaje osoby zodpovědné ze strany prodávajícího za provedení katalogizace položek dané 
smlouvy (rámcové dohody).2

2. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen 
„SPÚK”) majetku definovaného smlouvou (rámcovou dohodou) vždy prostřednictvím aplikace umístěné na
www.cz-katalog.cz.

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 55 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy (rámcové 
dohody).

5. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou 
identifikace položek katalogizační agenturou4 každé smlouvou (rámcovou dohodou) 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 (rámcové dohody) informace 
o všech změnách, týkajících se předmětu smlouvy (rámcové dohody), které mají vliv na identifikaci 
katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku nakupovaných prodávajícím od 
poddodavatelů.

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 www.cz-katalog.cz po 
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

TEL.: 973 229 274
E-MAIL: katalogizace@armv.cz
INTERNET: www.okm.armv.cz

1 Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. únoru 2020.
2 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. Aktuálni seznam Katalogizačních 
agentur umístěn na www.okm.armv.cz.

5 Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.armv.cz. odkaz na www.nato.int/structur/AC/135/welcome.htm



Příloha č. 7 k RD č. 201060360
Strana 1 (celkem 2)

Sekce vyzbroj ování a akvizic Ministerstva obrany
náměstí Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

čj. Praha dne . 
Počet listů: 2

Výzva k poskytnutí plnění č.

Veřejný zadavatel Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 
Praha 6, zastoupena náměstkem pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO na základě příkazu 
k zastupování Mgr. Luborem Koudelkou, na adrese Sekce vyzbrojování a akvizic MO (dále jen 
„kupující“), Vás vyzývá v souladu sčl. V. rámcové dohody č. 201060360 (dále jen „dohoda“) 
a v souladu s podmínkami v ní uvedenými

k poskytnutí plnění

veřejné zakázky „Nákup náhradních dílů, materiálu, servisu, oprav a služeb za účelem zajištění 
funkčnosti leteckého záchranného vybavení a letecké výstroje“ (dále jen „výzva“) na dodávky 
náhradních dílů a materiálu / poskytnutí servisu, oprav a služeb.

1. Název a množství požadovaného zboží: 2 3 4

Pol.
číslo Název zboží Množství

MJ
Cena za 1 MJ 
v Kě bez DPH

Cena celkem 
v Kě 

bez DPH

Cena celkem 
v Kě

včetně DPH

Celková cena zboží:

2. Náhradní díly uvedené v příloze ě. 1 „Specifikace požadovaného plnění“ dohody, na 
které bude provedeno SOJ v souladu s ěl. VIII ěást A odst. 3 dohody:

3. Cena za zboží
Celková cena zboží činí.......................... ,- Kč včetně DPH.
Celková cena zboží bez DPH činí......... ,- Kč, sazba DPH ....% činí......... ,- Kč.

Tato cena je nejvýše přípustná.

4. Doba a místo plnění

Prodávající zahájí plnění dílčí VZ po uveřejnění výzvy v Informačním systému registru smluv 
a plnění ukoněí, tj. dodá zboží nebo poskytne službu do 10 měsíců k okamžiku uveřejnění výzvy 
v registru smluv.

Prodávající odevzdá zboží kupujícímu v místě plnění podle čl. VII odst. 1 této dohody (dále jen 
„přejímající“).

Kontaktní osoba přejímajícího:.............................. , tel.................. , fax ..................



4. Dílčí plnení
Zboží může být odevzdáno i postupným dílčím plnením, přičemž rozsahem dílčího plnění se rozumí 
odevzdání minimálně....... xx zboží.

5. Požadovaná služba - popis

6. Cena za službu
Celková cena za službu ěiní...........................Kč včetně DPH.
Celková cena za službu bez DPH činí..........Kč, sazba DPH ....% činí.............Kč.

Tato cena je nejvýše přípustná.

5. Doba a místo plnění
Prodávající zahájí plnění dílčí VZ po uveřejnění výzvy v Informačním systému registru smluv 
a plnění ukončí, tj. dodá zboží nebo poskytne službu do 10 měsíců k okamžiku uveřejnění výzvy 
v registru smluv.

Prodávající odevzdá zboží kupujícímu v místě plnění podle čl. VII odst. 1 této dohody (dále jen 
„přejímající“).
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Žádám Vás o písemné potvrzení této výzvy uznávaným elektronickým podpisem podle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve zněm pozdějších 
předpisů, do 10 pracovních dnů od obdržení této výzvy. Podepsanou výzvu zašlete prostřednictvím 
datové schránky hjyaavk.

Kontaktní osoba:................................ , telefonické spojení........................... , fax ...........................

Mgr. Lubor Koudelka 
náměstek pro řízení 

Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
na základě příkazu k zastupování 

podepsáno elektronicky

titul, jméno a příjmení prodávajícího 
funkce

podepsáno elektronicky


