
Vojenské zařízení 5512

Lázně Bohdaneč Počet listů: 1/2

Přílohy: 0

OBJEDNÁVKA č. 201155193

Objednatel:

Adresa: Česká republika - Ministerstvo obrany

Tyehonova1

160 00 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60152594 DIČ: CZ60162694

Příjemce: Vojenské zařízení 6512

Na Lužci

533 41 Lázně Bohdaneč

Vyřizuje

Zhotovitel

Adresa:

Bank,spojení

Vyňzuje:

Vojenský technický ústav, s,p.

odštěpný závod VTÚVM

Dlouhá 300

763 21 Slavičin

IČO: 24272523 DIČ: CZ24272523

|paktmy zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 LAZNE BOHDANEČ

Název materiálu
Množstv

í

Cena za jednotku v

Kč bez DPH

(Vlková cena v Kč

včetně DPH

[Dle výborového řízení u vás objednáváme opravu komponent z průzkumných systémů vozide

Řídící jednotka PC-202 {v.č.010018-006} 10648,00

Rozvaděč napití Pz (iyp:RN-PZ-01, v.č. 04/003/2012) 17424,00

Externí AKBLIPol (typíAKB40A-03, v.č. 04/003/2012,04/010/2012,04/011/2012) 165165,00

Manipulátor směni MST01 (typ:MST01/A(VOP) v.č. M238) 201 465,00

Externí AKBLíPoi (typ:AKB40A-Q3, v.č. 04/027/2012,04/029/2012,04/031/2012,04/034/2012) 220220.00
Manipulátor směru MSTG1 (typ:MST01/A(VOP) v.č, M230) 363121,00

TV kamera Rys-36 (v.č. 04/008/2012,04/008/2012) 45980,(N)

VZMR £,: N005/20/V00020670

Spis,číslo: 39227/2020-551240

CELKEM s DPH 1 024 023,00

Smluvní, fakturační a platebnípodmínky________________________________________________________________

Smluvní strany se řidl zákonem č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

Účel objednávky:

- služba je nutná z důvodu zabezpečení oprav kotových bejových vozidel na základě požadavků útvarů a zařízení AČR.

Předmět objednávky;
- závazek zhotovitele provést kvalifikovanou opravu (oprava komponent z průzkumných systémů vozidel PANDUR);

- závazek objednatele řádně provedenou službu převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Cena:
- smluvní Gena je sjednána dohodou smluvních stran |ako cena konečná, zahrnující všechny náklady zhotovitele související s provedením služby.

Místo provedení:
■ prostory zhotovitele: Vojenský technický ústav, s.p„ odštěpný závod VTÚVM, Dlouhá 300,763 21 Slavičin

Další ujednáni:

• Objednavatel na své náklady zajisti přepravu komponentů do/z místa provedeni opravy. Objednavatel dodá komponenty k opravě nejpozdéjl do 5 pracovních dnů

od podepsáni objednávky

Dodací podmínky:



- zhotovitel se zavazuje dodat společně s opravenými komponenty Protokol o provedeni ooraw. Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.

Platební a fakturační podmínky;

- fakturace proběhne po splněni služby do 10 pracovních dnů bez možnosti zálohové platby, se splatnosti 30 dnů ode dne doručení objednateli. Fakturovaná cena

Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí obsahoval údaje podle zákona č.

235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, hlavně - číslo objednávky, dle které se uskutečňuje plnění, objednatele, název přejímajícího

ůtvarn, údaje zhotovitele o zápisu do obchodního rejstříku (včetně oddílu a vložky) nebo do jiného veřejného rejstříku, případně jiné evidence, Daňový doklad-fakturu

zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Sohdaneč. Faktura vyslavená v rozporu s touto objednávkou

bude objednatelem vrácena, oprávněným vrácením faktury končí běh ihůty její splatnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatností. Pokud
budou u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109a , zákona č, 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištěni daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na
vědomi a souhlasí, že vlakovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany

na účet správce daně místné příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídajíc! základu daně a nebude nárokoval
úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Záruční doba a reklamace:

■ zhotovitel přejímá záruku za jakost provedení služby ve smyslu ustanoven! § 2619 Občanského zákoníku po dobu 6 měsíců od data předání díla objednateli.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat věc pro reklamované vady, Odpovědnost za vady díla se řídí ustanovením § 2615 a nás!, OZJ

Reklamace se uplatňuje písemně. Objednatel uplatní právo z odpovědnost! zhotovitele za vady a záruky za jakost písemným ohlášením na odrese zhotovitele pra
doručováni. Doba vyřízeni reklamace je 30 dní, náklady spojené s reklamací jdou na vrub zhotovitele.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení:

- zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením díla smluvní pokutu ve výši 0,4 % hodnoty utvrzovaného závazku za každý započaty kalendářní den
prodlení a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu, maximálně však 30 % z celkové ceny služby. V případě odstoupení od objednávky
pro podstatné porušeni smluvních podmínek činí smluvní pokuta 10 % hodnoty utvrzovaného závazku. V případě nedodržení sjednaného termínu odstraněni

reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den. Objednatel zaplatí zhotovíte!!
za prodleni s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši dle ustanovení § 1970 Občanského zákoníku a provděcího nařízení vlády.

Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

Zvláštní ujednání:

- vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí právním řádem ČR.

Zánik objednávky:

- objednávka zaniká splněním všech závazků řádně a včas, dohodou smluvních stran pn vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených
nákladů ke dni zániku smlouvy a jednostranným odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek z důvodu nedodržení doby plnění o více jak
10 dní, nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla, prodlení s odstraněním vad díla ve sjednané době o více jak 10 dní.

Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. V případě ceny vyšší než 50 000 Kč bez DPH nabývá

účinnosti dnem uveřejnění této objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Bankovní spojení:

Čislo účtu:

Počet vyhotovených faktor: 2

Schváleni objednávky:_________________

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za objednatele: Náčelník Centra zabezpečení oprav

pplk. Ing. Pavel Hynek

Se znáním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Termín plněni: nejpozději do 4.12.2020 včetně fakturace

Doprava: zajistí objednatel

Potvrzeníobjednávky: (<to 3 dnůod doručeni)

Za zhotovitele:

Datum:

Ing. Ján Roman

ředitel odštěpného závodu VTÚVM

31.0

Razítko, podpis:


