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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 Úřadu 
v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti 
(dále jen „SOJ“) 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. SOJ provede zástupce Úřadu (určený pracovník Úřadu) u poskytovatele, který službu 
poskytuje na území České republiky.

3. SOJ nezbavuje poskytovatele odpovědnosti za vady služby.
4. V rámci SOJ se uskuteční:

odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola podle § 24 až 29 zákona 
č. 309/2000 Sb.,
konečná kontrola podle § 27 až 29 zákona č. 309/2000 Sb.

Konkrétní požadovaný rozsah SOJ bude upřesněn ve výzvě a potvrzen ve schválené 
nabídce.

5. Poskytovatel je povinen umožnit Úřadu provést:
odborný dozor nad jakostí a konečnou kontrolu nebo konečnou kontrolu podle 
ČOS 051673, 1. vydání, POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY 
PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE A ZKOUŠENÍ - AQAP 2131, Ed. C, NATO 
QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR FINAL INSPECTION 
AND TEST.

6. Poskytovatel se zavazuje poskytnout službu podle oboustranně odsouhlasené technické 
dokumentace.

7. Poskytovatel se zavazuje smluvně sjednat s poddodavateli rozsah a podmínky pro SOJ, 
které jsou uvedeny v této smlouvě.

2, Podmínky pro provádění SOJ
8. Poskytovatel před zahájením plnění smlouvy vypracuje plán kvality na službu posle 

ČOS 051648, 4. vydání, Požadavky NATO na plány kvality - AQAP 2105, Edice C, 
NATO REQUIREMENTS FOR QUALITY PLANS. Plán kvality předloží 
poskytovatel zástupci Úřadu k posouzení a doplnění. Případné připomínky zástupce 
Úřadu, které se vztahují k jeho činnosti, poskytovatel zapracuje do tohoto plánu.

9. Poskytovatel předloží zástupci Úřadu seznam poddodavatelů a jimi realizovaných 
poddodávek a ten určí, u kterých poddodavatelů se uplatní SOJ. Pro zabezpečení SOJ 
u stanovených poddodavatelů poskytovatel předá zástupci Úřadu příslušné 
poddodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich uzavření.

10. Poskytovatel na žádost Úřadu:
a) bezplatně poskytne zástupci Úřadu k používání nezbytně nutné místnosti v místě 

výkonu jeho činnosti, které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro 
vnitřní, městskou a meziměstskou síť apod.;
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b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu v místě výkonu jeho 
činnosti;

c) bezplatně poskytne zástupci Úřadu nezbytně nutné prostory pro SOJ, 
např. kontrolní místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory 
s odborným personálem a v odůvodněných případech i v mimopracovní době.

11. Poskytovatel umožní zástupci Úřadu přístup ke schválenému a evidovanému kompletu 
technické dokumentace uloženému u poskytovatele. Takto uložený komplet 
dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.

12. Poskytovatel vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí 
se SOJ, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích.

13. Pracoviště řízení jakosti poskytovatele předává službu ke konečné kontrole zástupci 
Úřadu až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady 
ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.

14. Poskytovatel bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu všechny své 
žádosti o odchylky, výjimky nebo změny ve službě a že objednatel zmocnil Úřad 
k vyřizování žádostí poskytovatele o povolení odchylky, výjimky a změny ve službě 
v tomto rozsahu:

Předloží-li poskytovatel žádost:
Úřad žádost

pouze vezme 
na vědomí

posoudí
a vyjádří se k ní

posoudí 
a rozhodne o ní

Skupina A

výjimky X -
—odchylky X -

změny X -

Skupina B

výjimky - X

odchylky - X

změny - X —

Poznámky: 1. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko- 
technické parametry výrobku (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 

č. 309/2000 Sb.

15. Poskytovatel služby umožní Úřadu účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu 
uplatněna.
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Přehled dílů pro uplatnění SOJ - automobil DINGO

Poř.
č. Název položky Referenční číslo (RN) Číslo podskupiny (uchazeč)

1 Kolébka, hmotnost stroje 7057374
2 Opěra 7059135
3 Sestava dílů periskopu 7064798
4 Vedení suportu 7073102
5 Přední sklo kompletní 7075938
6 Plech 01 7075951
7 Plech 02 7075952
8 Plech 03 7075953
9 Plech 04 7075954

10 Ochranný prvek 7076360
11 Dveřní průzor, vozidlo 7079353
12 Poklop otvoru, svařovaný 7079354
13 Kabel 7079399
14 Víko, přístupové 7081529
15 Sedadlo řidiče, kompletní 7084920
16 Sedadlo spolujezdce, kompletní 7084923
17 Sklo levých dveří kompletní 7084953
18 Sklo pravých dveří kompletní 7084969
19 Sedadlo obsluhy zbraně 7085176
20 Pohon, výška 7088924
21 Plech 01 7092137
22 Spodní díl odkládací schránky 7092139
23 Ložná plocha 7092140
24 Kapota motoru 7092143
25 Plachtová nástavba 7099457


