
Kupní smlouva č. 201110696

SMLUVNÍ STRANY:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem:
jejímžjménem jedná:

se sídlem kanceláří:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil a KIS Sekce
vyzbrojování a akvizic MO
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 ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technic

adresa pro doručování korespondence:
Ministerstvo obrany
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. PRAMACOM-HT, spol. s r.o.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 86984

se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Na pískách 1667/36, 160 00 Praha 6 - Dejvice
26514753

CZ26514753
Česká spořitelna
6153972/0800

Osoba pověřená jednáním: Mgr. Jiří Oulehla, jednatel společnosti,
Mgr. Filip Chlup, jednatel společnosti

Telefonické a e-mailové spojení:

kontaktní osoba ve věcec
- smluvních: ,

- techniko - organizačních:
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ve věcech organizačních:

adresa pro doručování korespondence:
PRAMACOM-HT, spol. s r.o., Roháče z Dubé 164/13, 779 00 Olomouc

Datová schránka: svauhgt

(dále jen „prodávající") na straně druhé

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen ,,OZ“) a podle § 2079 a násl. tohoto zákona uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen
„smlouva").

ČLÁNEK I
ÚČEL SMLOUVY

Účelem smlouvy je pořízení 2 ks víceúčelového pozorovacího přístroje „JIM COMPACT" pro
letecké návodčí a předsunuté pozorovatele speciálních sil k naplnění operačních potřeb
a deklarovaných schopností speciálních sil v souladu s vládou ČR dokumenty „vize
Speciálních sil" a „Použití Speciálních sil a vedení speciálních operací".

ČLÁNEK II
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje:

a) dodat kupujícímu 2 ks víceúčelového pozorovacího přístroje JIM COMPACT, splňující
takticko - technické údaje, provozní a užitkové vlastnosti dle přílohy č. 1 této smlouvy
(dále jen „zboží") a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Zboží bude
vyrobeno dle dokumentace výrobce č. 914674;

b) současně se zbožím dodat průvodní a provozní dokumentaci (v tištěné i elektronické
podobě na CD nosiči - fonnátu PDF) v českém jazyce v rozsahu uvedeném v bodu 3
přílohy č. 1 této smlouvy.

2. Kupující se zavazuje od prodávajícího bezvadné zboží převzít a zaplatit prodávajícímu
sjednanou kupní cenu dle čl. III této smlouvy.

ČLÁNEK III
CENA

I. Kupní cena (dále jen „cena") za plnění dle této smlouvy byla stanovena v souladu
s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši:

Cena za 1 ks zboží bez DPH činí:

z toho DPH (sazba 21 %) činí:

Cena za 1 ks zboží včetně DPH činí:

Celková cena bez DPH činí:

z toho DPH (sazba 21 %) činí:
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Celková cena včetně DPH činí: 5 553 960,50 Kč
(slovy: Pětmilionůpětsetpadesáttřitisícdevětsetšedesát a 50/100 korun českých).

2. Cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a není možněji překročit.

3. Celková cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je konečná a jsou v ní zahrnuty veškeré
náklady prodávajícího spojené s plněním dle této smlouvy.

4. V případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů bude pro fakturaci
použita sazba DPH účinná v příslušný den zdanitelného plnění.

ČLÁNEK IV
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místem plnění je Vojenské zařízení 5512 Štěpánov, Nádražní ul., 783 13 Štěpánov.

2. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 30. listopadu 2020 bez možnosti dílčího
plnění.

ČLÁNEK V
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží zástupci kupujícího určenému pro přejímku zboží,
louvy náčelník Vojenského zařízení 5512 Štěpánov, tel.:
nebo jím pověřená osoba (dále jen „zástupce kupující

v místě plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy. 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 dodání zboží.

2. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nepoužité, funkční a homologované, které bude
odpovídat platným technickým normám v rámci států EU a předpisům výrobce,
zkompletované z nových a nepoužitých, plně funkčních součástek, dílů, podskupin
a skupin, ne vyrobené dříve než v roce 2018 (u pryžových dílů ne vyrobené dříve než
v roce 2019). Tyto skutečnosti prodávající doloží jak při dodání zboží, tak při příslušných
záručních opravách příslušným dokladem od výrobce.

3. 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
smlouvou, zástupce kupujícího, který na něm současně doplní identifikátor dodávky
IDED, Prodávající je povinen Předávací protokol a Dodací list označit číslem této
smlouvy 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.

4. Datum podpisu Předávacího protokolu a Dodacího listu oběma stranami se při dodržení
podmínek této smlouvy považuje za datum předání předmětného zboží.

5. Určený zástupce kupujícího nepřevezme zboží, které vykazuje vady nebo je neúplné,
převzetí odmítne písemně spolu s uvedením důvodů.

6. Prodávající se zavazuje při předání zboží předat průvodní a provozní dokumentaci
(v tištěné i elektronické podobě na CD nosiči - formátu PDF) v českém jazyce v rozsahu
uvedeném v bodu 3 přílohy č. 1 této smlouvy, doklady nezbytné k převzetí a užívání
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zboží včetně prohlášení o shodě v českém jazyce a CoC potvrzené GQAR od 
zahraničního výrobce zboží.

ČLÁNEK VI
FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za předmět plnění dle čl. II této smlouvy je splatná na základě faktury vystavené 
prodávajícím po řádném převzetí kupujícím v souladu s čl. V této smlouvy a po splnění 
všech podmínek stanovených touto smlouvou. Zálohové platby nebudou poskytovány.

2. Splatnost faktury - daňového dokladu je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. 
Faktura - daňový doklad musí být kupujícímu doručena do 17. prosince daného roku. 
Bude-li faktura - daňový doklad doručena kupujícímu v období od 18. prosince 
do 18. ledna, prodlužuje se splatnost takové faktury - daňového dokladu o 30 dnů.

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 a musí obsahovat náležitosti stanovené 
v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a § 435 OZ. Kromě toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:

- označení dokladu jako faktura - daňový doklad nebo opravný daňový doklad,
- číslo smlouvy uvedené kupujícím v záhlaví smlouvy,
- den vystavení faktury,
- popis fakturovaného zboží,
- 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 KČM a identifikátorem 
dodávky IDED.

Na faktuře musí být dále uvedena tato adresa kupujícího:
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Tychonova 1 
160 01 Praha 6
IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694 
Sekce vyzbroj ování a akvizic MO 
odbor vyzbroj ování pozemních sil a KIS 
nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6.

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 Ihůta splatnosti 
a běží nová lhůta dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy, a to ode dne doručení opravené
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faktury kupujícímu. Lhůta splatnosti faktury kupujícím je považována za dodrženou, 
je-li v této lhůtě faktura vrácena a odeslána prodávajícímu.

7. Budou-ii u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění podle § 109 zákona ě. 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 VII
STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

1. Smluvní strany se dohodly, že na položky předmětu smlouvy - 2 ks víceúčelového 
pozorovacího přístroje JIM COMPACT, bude uplatněno státní ověřování jakosti ve smyslu 
zákona č. 309/2000 Sb., v rozsahu konečné kontroly na základě schválené technické 
dokumentace č. 914674 za podmínek a požadavků uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Úř OSK SOJ 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.

3. Provádění státního ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady a za 
případnou škodu vzniklou kupujícímu.

4. Prodávající se zavazuje zapracovat do smlouvy 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 2131 NATO Ed. 2 Quality Assurance Requirements For Finál Inspection;

b) výrobek se vyrobí a dodá podle dokumentace (Technical specification) číslo:

- OAJ JIM COMPACT 914674
c) výrobce - poskytovatel předloží GQAR na jeho vyžádání veškerou technickou 

dokumentaci k výrobku;
d) výrobce k dodávce přiloží Certificate of Conformity na jednotlivé výrobky, které potvrdí 

GQAR;
e) 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;

f) 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;

g) výrobce umožní GQAR účast na řešení reklamace, bude-Ii vůči němu uplatněna.

5. Bezprostředně po uzavření smlouvy s výrobcem předá prodávající ověřenou kopii smlouvy 
mezi prodávajícím a výrobcem Úř OSK SOJ jako nutný podkladový materiál pro vyžádání 
státního ověřování jakosti u obdobného úřadu státu výrobce.

ČLÁNEK VIII
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. V 
odst. 3 této smlouvy.
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2. Jsou-li předmětem plnění takové výsledky činnosti, které jsou chráněny právem 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zajistí prodávající kupujícímu 
bezúplatné, Časově a územně neomezené nevýhradní právo užít tyto výsledky.

3. Prodávající je povinen předat zboží bez právních vad.

4. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí 
zboží zástupcem kupujícího a potvrzením Předávacího protokolu a Dodacího listu dle 
čl. V odst. 3 této smlouvy.

ČLÁNEK IX
ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

1. V souladu s ustanoveními § 2113 a násl. OZ prodávající přejímá závazek záruky za jakost 
zboží od data předání zboží zástupci kupujícího po dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem následujícím po dni převzetí zboží zástupcem kupujícího a potvrzením 
Předávacího protokolu a Dodacího listu dle čl. V odst. 3 této smlouvy. V případě 
oprávněného uplatnění reklamace se běh záruční doby pozastavuje po dobu trvání 
reklamačního řízení.

2. Reklamací se rozumí podání písemné zprávy kupujícím (dále jen „Oznámení 
o reklamaci^), za nějž v této věci jedná velitel Vojenského útvaru 8280 Prostějov, 
tel.: 973 411 501, nebojím pověřená osoba na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Den odeslání oznámení o reklamaci prodávajícímu 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. Jde-li 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 útvaru 8280 Prostějov. Není-li možné provést odstranění vady 
reklamovaného zboží v sídle tohoto vojenského útvaru, kupující předá zboží 
k odstranění vady prodávajícímu. Zboží po opravě bude předáno zpět v sídle Vojenského 
útvaru 8280 Prostějov. O předání zboží k odstranění vady bude sepsán mezi předávajícím 
a přebírajícím protokol.

5. 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.

ČLÁNEK X
VADY ZBOŽÍ A NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ

Odpovědnost za vady a nároky z vad na zboží se řídí ustanoveními § 2099 až 2112 OZ.
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ČLÁNEK XI 
SMLUVNÍ SANKCE

1. Prodávající se zavazuje, že v případě prodlení s řádným dodáním zboží dle čL Ií odst. 1 
této smlouvy v době plnění dle čl. IV této smlouvy uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z celkové ceny zboží bez DPH 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. IX odst. 3 této smlouvy 
zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny reklamovaného zboží 
bez 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 XII
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 smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím s tím, 
že podstatným porušením smlouvy se rozumí:

• nedodání zboží řádně a/nebo včas,

• nedodržení ujednání o poskytnutí záruky a reklamacích dle čl. IX této smlouvy,

c) jednostranným odstoupením kupujícího, pokud příslušný soud pravomocně rozhodne 
o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a jeho řešení (insolvenční zákon).

V případě jednostranného odstoupení od smlouvy nemá smluvní strana, která smlouvu 
podstatně porušila, právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů.

ČLÁNEK XIII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí OZ a předpisy souvisejícími.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

3. Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě o 8 stranách a 2 přílohách o 5 stranách.

4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oboustranně 
dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, jejichž obsah bude oběma smluvními 
stranami schválen a podepsán.
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5. Změna údajů, uvedených v záhlaví této smlouvy, změna identifikačních údajů 
kupujícího, uvedených v či. VI odst. 4 této smlouvy, změna kontaktních osob zástupce 
kupujícího a zástupce prodávajícího nebude považována za změnu této smlouvy. Každou 
změnu podle tohoto odstavce oznámí příslušná strana písemně druhé straně neprodleně 
poté, co se o ní dozvěděla,

6. Nedílnou součástí smlouvy ke dni jejího podpisu jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Takticko - technické údaje, provozní a užitkové vlastnosti zboží - 3 listy. 

Příloha č. 2 - Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti - 2 listy.

7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují smluvní strany pod ní své 
podpisy.

V Praze dne V dne

za kupujícího 

ředitel
Ing. Petr ZÁBOREC 

podepsáno elektronicky

za prodávajícího 

jednatel společnosti

Digitálně 
podepsal Jiří 
Oulehla

\ i i i Datum:O U 10 h 13 2020.07.02
08:44:19+02'00'
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Příloha č. 1 ke KS č. 201110696 
Počet listů: 3

Takticko - technické údaje, provozní a užitkové vlastnosti zboží

JIM COMPACT je přenosná akviziční jednotka, jejíž optoelektronický systém integruje 
několik schopností zaměřených na detekci, rozpoznání a identifikaci cílů s možností sledování 
a měření jejich vzdálenosti, směru a souřadnic v denních i nočních podmínkách. Primárně je 
určen ke zjišťování a poskytování dat pro přesné navedení palby včetně určení vzdálenosti 
mezi dvěma objekty. Klíčovým parametrem přístroje je jeho kompaktní velikost a nízká 
hmotnost v kombinaci s nabízenou velmi dobrou výbavou senzorů. Využitím nízké divergence 
laseru (LRF), podporuje i měření v noci. Je vybaven chlazenou termovizní kamerou; CCD 
kamerou, nízko-úrovňovou kamerou, digitálním kompasem a přijímačem GPS. Součástí 
jednotky JIM COMPACT je i fúzní algoritmus termovizní a denní kamery, který zvyšuje 
schopnost detekce. K dispozici je rovněž algoritmus BLADE pro zřetelnější obrysy a 
kontrastnější zobrazení. Přístroj umožňuje ukládání a export akvizičních dat. Systém je 
kompatibilní s externími GPS systémy. Přístroj splňuje požadavky na propojení v rámci NATO 
C4ISTAR s možností vícenásobného propojení zahrnující USB a Ethernet pro přenos dat s 
dalšími prostředky leteckých návodčích.

1, Takticko technická data přístroje:
• Hmotnost max. 2 kg (včetně baterií a popruhu);
• Denní optický senzor

zvětšení 6x,
rozsah FOV 13.5°x9° - 2.4°xl.6° (kontinuální optický zoom), 
rozlišení 15 Mpx (HD CMOS senzor);

• Termovizní senzor startovací čas do 3 minut (chlazení detektoru),
rozlišení VGA, 640 x 480 pixelů,
rozsah FOV I3.5°x 9° a úzké zorné pole 4.5°x 3°,
Digitální zoom;

• Nízko-úrovňová kamera
rozlišení VGA, 640 x 480 pixelů, 
schopnost fúze s termovizní kamerou,
FOV 6.2°x4.7°,

detekce laserových značkovačů typu IZLID a laserových ozařovačů pro 
laserem naváděnou munici dle STANAG 3733, Ed. 2, LASER PULSE 
REPETITION FREQUENCIES (PRF) PULSE ENERG1ES AND 
EFFECTIVE DESINATION RANGE OF LASER SYSTEMS FOR 
TARGET DESINATION AND WEAPON GUIDANCE;

• Laserový dálkoměr
laser typ 1550nm,
třída 1 TEC 60825-1 Ed 2.0 (2007-03);

• Digitální magnetický kompas;

• Laserové ukazovátko
830nm,
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třída 1 IEC 60825-1 Ed 2,0 (2007-03),
ANSI Z 136.1 (2007);

GPS přijímač
NAVSTAR GPS,
možnost připojení externího přijímače typu DAGR s P (Y) 

kódem;

Displej — SVGA, 800 x 600 pixelů;

Data rozhraní

standart rozhraní RS - 232,
USB 2.0 OTG,
Ethernet,
Bluetooth,
vnější GPS propojení Rockwell Collins, PLGR + 96/PLGR II/DAGR;

Baterie v přístroji - BT-70915 (kompatibilní se zavedenými nabíječi akumulátorů PP- 
8498CE);
Mechanické rozhraní - stativový závit 3/8 palce, schopnost nasazení na zavedený 
laserový ozařovač cílů DHY-307;

SEE-SPOT filtr pro nízko-úrovňovou kameru pro detekci laserových značkovačů 
a ozařovačů dle STANAG 3733;

Obrázek: JIM Compact

Pro vzájemné propojení s terminálem TACP jednotek leteckých návodčí je implementována 
funkce zabezpečeného Bluetooth pro bezdrátový přenos fotografií měřených objektů 
s metadaty. Systém je kompatibilní s GPS SASSM DAGR (součástí sady je i propojovací 
kabeláž). Současně systém umožňuje ovládání přes Ethernet port připojeného PC, což 
umožňuje jednoduchý výcvik promítáním vnitřního menu přístroje na displej či přes datový 
projektor.
Přístroj je mimo interní akumulátory BT-70915 možno napájet i z externího akumulátoru BB- 
2590/U nebo systému SPM-622 (propojovací kabely jsou součástí dodávky).
Přístroj pro transport je uložen v taktickém pouzdře a dále odolném plastovém kufru PĚLI 
1500 (oba součástí dodávky) a pro stabilní pozorování vybaven lehkou skládací trojnožkou 
SST3-3 se stativovým závitem 3/8 palce (lehký stativ i stativový adaptér součástí dodávky), tím 
je umožněno použití s laserovým ozařovačem cílů DHY-307.

2. Technická slučitelnost

Přístroj je kompatibilní s externími GPS systémy a splňuje požadavky na propojení v 
rámci NATO C4ISTAR s možností vícenásobného propojení zahrnující USB a Ethernet 
pro přenos dats dalšími prostředky leteckých návodčích.

10



V budoucnu vzájemné propojení s datovým terminálem TACP.
Požadovaný přístroj je zaveden v NATO pod NSN 5855160074181 a v resortu MO 
katalogizován pod KČM 0014802004005.

3. Požadavek na dodání dokumentace v rámci dodávky:

Současně s dodávkou OAJ JIM COMPACT bude dodána průvodní dokumentace 
v českém jazyce včetně elektronické verze v jednom vydání, s právem používání 
a šíření v rámci rezortu MO, v rozsahu:

• Příručka pro obsluhu;
• Návod pro obsluhu s uvedeným KČM;
• Seznam záložních součástek, nářadí a příslušenství (výbavy);
• Záruční list včetně kritérií a podmínek pro reklamační řízení;
• Záznamník a technické listy.

Dále bude dodána provozní dokumentace v rozsahu:

o Údržba, ošetřování, skladování; 
o Vojskové opravy;
o Katalog náhradních dílů (pro opravy prováděné vojskovými prostředky); 
o Normativ spotřeby náhradních dílů.

Uvedená dokumentace bude dodána v tištěné podobě a v elektronické podobě 
(CD - formát PDF).
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Příloha č. 2 ke KS č. 201110696 
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 ě. 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 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 konečná kontrola podle § 27 zákona.
6. Prodávající je povinen Úřadu umožnit provést konečnou kontrolu podle ČOS 051626, 2. vydání 

Požadavky NATO na ověřování jakosti při výstupní kontrole - AQAP 2131, Ed. 2 NATO 
Quality7 Assurance Requirements For Finál Inspection.

7. Prodávající se zavazuje smluvně sjednat se subdodavateli 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 subdodavatelů ajimi 
realizovaných subdodávek a ten určí, u kterých subdodavatelů se uplatní státní ověřování 
jakosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených subdodavatelů prodávající 
předá zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*' příslušné subdodavatelské smlouvy 
bezprostředně po jejich uzavření.

9. Prodávající před zahájením plnění smlouvy vypracuje plán kvality na výrobek podle ČOS 
051648, 3. Vydání, Požadavky NATO na plány kvality - AQAP-2105, Ed. 2 NATO 
Requirements For Deliverable Quality Plans. Plán kvality předloží prodávající Úřadu - 
zahraničnímu úřadu k posouzení a doplnění. Případné připomínky zástupce Úřadu, které se 
vztahují k jeho činnosti, prodávající zapracuje do tohoto plánu,63'

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.;

6a) Uplatnění článku upřesní Úřad při projednávání zadávací dokumentace
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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 rozsahu7’:

Píedloží-li prodávající žádost:
Úřad - příslušný zahraniční úřad žádost

pouze vezme na
vědomí

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,
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 - zahraničnímu úřadu*’ účast na řešení reklamace, bude-li vůči
němu uplatněna.

7) Uvede se text podle skutečného zmocnění uvedeného v podkladových materiálech k žádosti o státní ověřování
jakosti
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