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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 Úřa-
du 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
(dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě poskytování služby v zahraničí Úřad
ve smyslu § 19 odst. 2 zákona, ve znění pozdějších předpisů požádá o státní ověřování jakosti
obdobný úřad nebo orgán (Government Quality Assurance Representative) státu, kde se služ-
ba poskytuje (dále jen „zahraniční úřad“). V takovém případě kupující předá Úřadu neprodle-
ně smlouvu se zahraničním poskytovatelem služby a dokumentaci služby, kterou schválil Od-
bor vojenského letectví Sekce dozoru a kontroly MO v anglickém jazyce nebo v jazyce pou-
žívaném v zemi poskytovatele služby.

3.

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti

8. Kupující předloží zástupci Úřadu - zahraničního úřadu seznam subdodavatelů a jimi
realizovaných subdodávek a ten určí, u kterých subdodavatelů se uplatní státní ověřování ja-
kosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených subdodavatelů kupující předá
zástupci Úřadu - zahraničního úřadu příslušné subdodavatelské smlouvy bezprostředně po
jejich uzavření.

9.
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10.

12. Kupující (subdodavatel) vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, kte-
ré souvisejí se státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích.

13. Pracoviště řízení jakosti kupujícího (subdodavatele) předává službu ke konečné kon-
trole zástupci Úřadu - zahraničního úřadu až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vypl-
něnými průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.

14.

Předloží-li dodavatel 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, 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 poskytovatel služby k dodávce přiloží Certificate of Conformity na jed-
notlivé výrobky - služby, které potvrdí zahraniční úřad.

16. Poskytovatel služby (kupující) umožní Úřadu - zahraničnímu úřadu účast na řešení
reklamace, bude-li vůči němu uplatněna.


