SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
č. 1810400153
„Opravy a údržba letecké podvěsné výzbroje“
Smluvní strany
1. Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem:
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupena:
JUDr. Pavlínou Čermákovou, ředitelkou odboru centrálních běžných výdajů
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláře:
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO:
60162694
DIČ:
CZ60162694
bankovní spojení:
Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu:
404881/0710
datová schránka
hjyaavk
kontaktní osoba:
zástupce objednatele ve věcech technických:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
zástupce objednatele oprávněn zasílat poskytovateli požadavkové listy:

adresa pro doručování korespondence pro VÚ 7214:

(dále jen „objednatel“)
a
2. Vojenský technický ústav, s. p.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem:
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9

zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:

Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku
24272523
CZ24272523
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 08
107-4407400207/0100
7jckvi2

kontaktní osoba:
zástupce poskytovatel

zástupce objednatele

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO
P. O. BOX 18
Mladoboleslavská 944, Kbely
197 00 Praha 9
(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé
uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen „smlouva“).
Čl. 1
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je zajistit komplexní zabezpečení provozuschopnosti a bojeschopnosti letecké
podvěsné výzbroje.
Čl. 2
Předmět smlouvy
1.

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele:
a)

provádět servisní opravy a údržbu (defektace, mechanické, montážní, elektrotechnické,
diagnostické a lakýrnické práce) u letecké podvěsné výzbroje (dále jen „zařízení“):
-

vypouštěcí zařízení LAU 7/A7;

-

universální kontejner pro rakety a pumy SUU 5003B/A;

-

raketomet LAU-5002B/A;

-

testovací zařízení TESTER LAU-7, LAUNCHER SHOP TEST SET (LSTS);

-

testovací zařízení TTU 555E;
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b)

dodávat náhradní díly a materiál určený pro opravy a údržbu na základě aktuálních potřeb
objednatele (dále jen „náhradní díly“). Seznam náhradních dílů a materiálu je uveden
v příloze č. 1 smlouvy;

c)

provádět aktualizaci následující technické dokumentace po celou dobu účinnosti smlouvy:
-

vypouštěcí zařízení LAU 7/A7 (Technical manual organizational and intermediate
level maintenance with illustrated parts brake-down aircraft guided launcher LAU-7
NAVAIR 11-75A-54);

-

universální kontejner pro rakety a pumy SUU 5003B/A (Technical manual for
operation and maintenance of SUU-5003B/A rocket and bomb dispenser, ER
101727/);

-

raketomet LAU-5002B/A (Technical Manual for operation and maintenance of
LAU-5002B/A launchers, ER 102070/).

(souhrnně dále jen „služby“).
2.

Smluvní strany se dohodly na poskytování služeb prostřednictvím dílčích plnění. Za jednotlivé dílčí
plnění se považuje plnění v rozsahu schváleného požadavkového listu dle čl. 5 odst. 2 smlouvy
(dále jen „dílčí plnění“). Poskytovatel je povinen provést dílčí plnění vždy v souladu s příslušnou
technickou dokumentací výrobce zařízení.
Čl. 3
Cena za poskytované služby

1.

Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na celkové ceně poskytovaných služeb do výše celkového finančního limitu,
který činí:
66 115 702,48 Kč bez DPH
(slovy: šedesátšestmilionůstopatnácttisícsedmsetdvěkoruny a čtyřicetosmhaléřů)
(dále jen „celkový finanční limit bez DPH“)
Sazba DPH ve výši 21 % činí: 13 884 297,52 Kč
(slovy: třináctmilionůosmsetosmdesátčtyřitisícdvěstědevadesátsedmkorun a padesátdvahaléřů)
80 000 000,00 Kč včetně DPH
(slovy: osmdesátmilionůkorun)
(dále jen „celkový finanční limit s DPH“)

2.

Ceny jednotlivých dílčích plnění budou kalkulovány nákladovým způsobem podle „Cenového
rozkladu“, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy (dále jen „cenový rozklad“).

3.

Ceny uvedené v cenovém rozkladu byly sjednány mezi smluvními stranami v rámci jednání.
Poskytovatel při jednání deklaroval, že veškeré ceny jsou stanoveny v souladu s ust. § 2 odst. 2
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako ceny tvořené na základě
kalkulačního propočtu ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Poskytovatel bere
na vědomí znění ust. § 12 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tedy že v případě, kdy jakákoliv
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cena bude vyšší než cena obvyklá podle ust. § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších předpisů, tj. cena tvořena kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných
nákladů a přiměřeného zisku, je taková cena neplatná v rozsahu rozdílu, o který překračuje
přípustnou výši. Na úhradu ceny vyšší, než obvyklé nevzniká poskytovateli nárok.
4.

V případě, že si provedení dílčího plnění vyžádá použití náhradního dílu, který není uveden
v příloze č. 1 smlouvy, bude cena příslušného náhradního dílu připočtena ke kalkulované ceně
dílčího plnění dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

5.

Ceny náhradních dílů použitých k dílčímu plnění dle čl. 3 odst. 4 smlouvy je poskytovatel
povinen kalkulovat a objednateli náhradní díly dodávat v cenách v místě a čase obvyklých.
Poskytovatel bere na vědomí znění ust. § 12 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tedy, že
v případě, kdy jakákoliv cena náhradního dílu bude vyšší než cena obvyklá podle ust. § 2 odst. 6
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, tj. cena tvořena kalkulačním
propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, je taková cena neplatná
v rozsahu rozdílu, o který překračuje přípustnou výši. Na úhradu ceny vyšší, než obvyklé nevzniká
poskytovateli nárok.

6.

Plnění předmětu smlouvy je možné pouze do výše celkového finančního limitu uvedeného
v odst. 1. tohoto článku smlouvy. V cenách dílčích plnění jsou vždy zahrnuty veškeré náklady
poskytovatele spojené s plněním jeho závazků dle smlouvy (tj. náklady na dopravné, náklady
na provádění oprav včetně diagnostiky, cla, DPH, kontrolní měření atd.). Odvod DPH a úhradu
celního dluhu je povinen provést poskytovatel, a to vždy ve výši vyměřené příslušným celním
úřadem, na základě plné moci vydané objednatelem.

7.

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly podkladové dokumentace pro kalkulaci účtovaných
cen (mzdové podklady, materiálové výdejky, daňové doklady aj.) uložené u poskytovatele,
a to v době od zahájení plnění smlouvy do doby jednoho roku po ukončení plnění smlouvy.
Předložení podkladové dokumentace ke kontrole si písemně vyžádá objednatel. Poskytovatel
ve lhůtě 14 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele předloží požadovanou dokumentaci
objednateli ke kontrole v případě, že její předložení nebude odporovat zákonu č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, nebo předpisům týkajícím se ochrany know-how.
Čl. 4
Místo a doba plnění

1.

Místy plnění jsou Vojenský útvar 7214 Čáslav (dále jen „VÚ 7214 Čáslav“) nebo Vojenské zařízení
5512 Štěpánov (dále jen „VZ 5512 Štěpánov“), pokud se smluvní strany v příslušném požadavkovém
listu nedohodnou jinak.

2.

Poskytovatel zahájí poskytování služeb po nabytí účinnosti smlouvy.

3.

Poskytovatel ukončí poskytování služeb nejpozději dne 15. 10. 2023 včetně, nebo vyčerpáním
celkového finančního limitu v souladu s čl. 3 odst. 1 smlouvy, a to v závislosti na tom, co nastane
dříve. Požadavkové listy vystavené a schválené před dnem 15. 10. 2023 je poskytovatel povinen
splnit v termínech v těchto požadavkových listech uvedených.
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Čl. 5
Podmínky poskytování služeb
1.

Za stranu objednatele je oprávněn požadovat dílčí plnění za podmínek uvedených ve smlouvě
zástupce objednatele oprávněný zasílat poskytovateli požadavkové listy, který je uvedený v záhlaví
této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“). Zástupce objednatele požaduje dílčí plnění
prostřednictvím požadavkových listů (dále jen „požadavkový list“), které jsou zasílány na
e-mailovou adresu zástupce poskytovatele ve věcech technických, který je uveden v záhlaví této
smlouvy (dále jen „zástupce poskytovatele ve věcech technických“). Požadavkový list musí
obsahovat zejména požadovaný předmět, místo a termín dílčího plnění a musí být zpracován
v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen zpracovat požadavkový
list na služby poskytované americkým nebo kanadským poddodavatelem vždy samostatně.

2.

Poskytovatel je povinen do 72 hodin od doručení požadavkového listu objednateli prostřednictvím
e-mailu nebo datové schránky informovat zástupce objednatele o jakékoliv chybě, která by činila
požadavkový list neplatným. Požadavkový list se považuje za doručený v den, který následuje
po dni jeho odeslání na e-mail zástupce poskytovatele ve věcech technických nebo do datové
schránky poskytovatele zástupcem objednatele. Poskytovatel je povinen požadavkový list
objednateli potvrdit, rámcově nacenit v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy a zaslat zpět, popř.
dohodnout se se zástupcem objednatele písemně na jiném termínu dílčího plnění (v případě, že
termín navrhovaný zástupcem objednatele nelze poskytovatelem pro objektivní důvody dodržet)
a to vše nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne doručení požadavkového listu poskytovateli.
V případě, že součástí dílčího plnění bude i dodání soupravy náhradních dílů „Vypouštěcí zařízení
LAU-7/A7“ (viz příloha č. 1, část 2), mohou se poskytovatel s objednatelem v požadavkovém listě
písemně dohodnout na odlišných termínech dodání pro jednotlivé náhradní díly (tj. 6, 12, 18
nebo 24 měsíců). Schválením výše uvedeného naceněného požadavkového listu zástupcem
objednatele se požadavkový list stává závazným pro smluvní strany. Požadavkové listy budou
v příslušném kalendářním roce číslovány vzestupně.

3.

Poskytovatel musí zajistit nepřetržitý (telefonický či elektronický) příjem požadavkových listů
a dalších pokynů objednatele definovaných smlouvou, a to po 24 hodin každý kalendářní den po
celou dobu trvání smlouvy.

4.

Za stranu objednatele jsou pro účely předání zařízení k provedení dílčího plnění dle čl. 2 odst. 2
smlouvy a převzetí po provedení dílčího plnění oprávněni předem ustanovení zástupci uživatele,
jejichž hodnost, jméno a příjmení (dále jen „zástupce uživatele“) bude uvedeno na protokolu
dle čl. 5 od st. 5. smlouvy, a to vždy v souvislosti s příslušným místem plnění dle čl. 4 odst. 1
smlouvy.

5.

Poskytovatel se zavazuje provádět dílčí plnění na základě očíslovaných požadavkových listů
v termínu a v místě uvedeném v příslušném požadavkovém listu, který bude podepsán zástupcem
poskytovatele a schválen zástupcem objednatele v souladu s čl. 5 odst. 2 smlouvy. O předání
zařízení k provedení dílčího plnění po vstupní kontrole, tj. kontrole technického stavu a úplnosti
podle předepsané provozní dokumentace provedené poskytovatelem, poskytovatel a zástupce
uživatele sepíší a podepíší příslušnou část „Protokolu o předání k provedení/po provedení dílčího
plnění“ (dále jen „protokol“), jehož vzor tvoří přílohu č. 5 smlouvy. Poskytovatel převezme zařízení
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za účelem provedení dílčího plnění pouze v případě, že je toto zařízení (popř. jeho dílčí části) řádně
zabaleno, tj. vhodně pro příslušný druh přepravy.
6.

Poskytovatel je povinen poskytovat dílčí plnění v souladu s platnou technickou dokumentací
výrobce zařízení a souvisejících ČSN nebo technologií subjektů, kteří jsou k těmto činnostem
oprávněni.

7.

Poskytovatel musí mít zaveden systém řízení jakosti podle mezinárodně uznávaných norem
řady ČSN EN ISO9001:2016 nebo jeho ekvivalent v rámci zemí NATO, například systém řízení
jakosti podle AS 9100.

8.

Náhradní díly, které budou v rámci prováděného dílčího plnění vyměněny, popř. opraveny, musí
odpovídat příslušné technické dokumentaci, technickým normám a předpisům výrobce, platným
v době jejich výměny, a musí disponovat buď stejnými, nebo lepšími vlastnostmi. Poskytovatel je
povinen na základě vyžádání objednatele předložit doklady prokazující tuto skutečnost, nebo
předložit o této skutečnosti písemné prohlášení.

9.

Poskytovatel dodá náhradní díly v přepravních obalech vhodných pro příslušný druh přepravy,
umožňujících dlouhodobé skladování. Každý náhradní díl musí být zabalen samostatně, viditelně
označen, přičemž k balení musí být přiložen atestát v případě, že je to obvyklé. U náhradních dílů
nebo opravených dílů, které dle specifikace výrobce konverzaci vyžadují, se požaduje konzervace
dle technické dokumentace či technických podmínek výrobce.

10.

Poskytovatel je povinen garantovat dostupnost pozáručního servisu náhradních dílů po celou
dobu účinnosti této smlouvy.

11.

Poskytovatel je povinen oznámit e-mailem zástupci uživatele připravenost k předání provedeného
dílčího plnění a umožnit mu řádnou kontrolu při převzetí dílčího plnění. Poskytovatel se zavazuje,
že při předání dílčího plnění bude přítomna osoba, která bude schopná řešit případné nedostatky
zjištěné při předání dílčího plnění. V opačném případě není zástupce uživatele povinen dílčí
plnění převzít.

12.

Poskytovatel je povinen předat příslušnému zástupci uživatele soupis všech vad zjištěných při
provádění dílčího plnění.

13.

Zástupce uživatele je povinen do 3 pracovních dní od přijetí oznámení dle čl. 5 odst. 11 této
smlouvy poskytovatele zahájit převzetí provedeného dílčího plnění, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.

14.

Zástupce uživatele není povinen převzít dílčí plnění, které vykazuje nedostatky nebo odporuje
smlouvě. Jestliže v průběhu přebírání provedeného dílčího plnění budou zjištěny skutečnosti
o technickém stavu zařízení, které jsou v rozporu s příslušnými předpisy pro provoz zařízení,
nebude dílčí plnění převzato.

15.

Přejímání zařízení po provedení dílčího plnění bude pokračovat až po odstranění skutečností
uvedených v čl. 5 odst. 14 smlouvy, pro které bylo v souladu s tímto bodem nepřevzato. Předmět
dílčího plnění bude vždy předán v provozuschopném stavu.

16.

O převzetí, případně nepřevzetí dílčího plnění (popř. jeho části, bude-li se jednat o náhradní díly
„Vypouštěcí zařízení LAU-7/A7“), v rámci kontroly technického stavu a úplnosti předávaného
dílčího plnění dle příslušné technické dokumentace, vyplní a podepíší zástupce uživatele
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a zástupce poskytovatele příslušnou část protokolu dle čl. 5 odst. 5 této smlouvy (v protokolu
bude uveden zejm. název náhradního dílu, počet, popis prováděného dílčího plnění, počet hodin
příslušných prací, popis technického stavu a úplnosti dílčího plnění). V případě nepřevzetí dílčího
plnění zástupcem uživatele se do protokolu uvedou důvody jeho nepřevzetí, přičemž tuto
skutečnost neprodleně zástupce uživatele oznámí zástupci objednatele.
17.

Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o skutečnostech, které znemožňují, resp. podstatně
omezují plnění smlouvy, do 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozvěděly.
Smluvní strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení jejich
odstranění.

18.

Původcem odpadu, který při provádění dílčího plnění vznikne, je poskytovatel. Poskytovatel zajistí
odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19.

Poskytovatel je povinen na vlastní náklady zajistit dopravu náhradních dílů do místa plnění dle
čl. 4 odst. 1 smlouvy. Příslušné místo plnění bude vždy určeno ve schváleném požadavkovém listu
dle čl. 5 odst. 2 smlouvy.

20.

Poskytovatel je povinen dodat doklady, jež doloží rozsah provedených prací a spotřebovaných
náhradních dílů v rámci provedeného dílčího plnění včetně uvedených záruk poskytovatele
a provedení záznamu do průvodní a provozní dokumentace. Dílčí plnění bude dodáno s kompletní
průvodní dokumentací, jejíž součástí budou návody k použití, základní technická data, technické
a bezpečnostní listy, atestáty, osvědčení o jakosti, a v případě ostatních dílů s platným osvědčením
o uvolnění do provozu dle platných norem výrobce.

21.

Součásti zařízení musí splňovat příslušné platné a účinné normy a standardy. Poskytovatel
je povinen k těmto součástem zařízení přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu
vydaného příslušnou národní nebo nadnárodní autoritou, který prokazuje, že součást zařízení je jako
výrobek schválena pro užití v letectví, a to v českém nebo anglickém jazyce. Společně s tím je
poskytovatel povinen dodat Osvědčení o uvolnění do provozu dle podmínek EMAR 145
(F-1M) nebo Osvědčení o uvolnění do provozu dle podmínek EASA nebo FAA (FORM 1)
nebo Osvědčení o shodě vydaným výrobcem dílu.

22.

Poskytovatel se zavazuje mít po celou dobu plnění smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 10 mil. Kč a maximální
spoluúčastí objednatele do 10 %. Poskytovatel je povinen kdykoliv na písemnou výzvu objednatele
po celou dobu plnění smlouvy tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením pojistitele, a to
do 5 pracovních dní od obdržení této výzvy.
Čl. 6
Platební podmínky

1.

Dílčí plnění budou hrazena na základě daňového dokladu vystaveného poskytovatelem samostatně
za každé dílčí plnění (popř. jeho část v případě náhradních dílů LAU-7/A7) po předání dílčího
plnění (popř. jeho části v případě náhradních dílů LAU-7/A7) a podpisu protokolu dle čl. 5
odst. 16 smlouvy (popř. jeho části v případě náhradních dílů LAU-7/A7).

2.

Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené ust. § 29 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb.,
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o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 435 OZ. Kromě toho musí daňový
doklad obsahovat tyto údaje a náležitosti:
-

označení dokladu jako daňový doklad nebo faktura a jeho číslo;
číslo smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví smlouvy;
datum vystavení a splatnosti daňového dokladu;
název dílčího plnění a místo plnění;
číslo bankovního účtu poskytovatele a název banky;
počet příloh a razítko poskytovatele s podpisem poskytovatele;
k příloze daňového dokladu poskytovatel přiloží:

originál schváleného požadavkového listu;

originál protokolu dle čl. 5 odst. 16 smlouvy (popř. jeho části v případě náhradních dílů
LAU-7/A7);

vyplněný servisní list, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 smlouvy;

dodací list v případě, kdy je to pro příslušné dílčí plnění relevantní;

kladné stanovisko úřadu k naplnění katalogizační doložky;

v případě oprav - detailní rozklad skutečné ceny za dílčí plnění zpracovaný v souladu
s přílohou č. 2 smlouvy a doložený relevantními dokumenty (např. poddodavatelskými
daňovými doklady, doklady prokazující úhradu cla či odvod DPH apod.).

Daňový doklad bude poskytovatelem zaslán objednateli na adresu:
Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
V zastoupení:
Vojenský útvar 7214 Čáslav
Skupina pořizování majetku a služeb
285 76 Chotusice
3.

Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
objednateli. Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem odepsání příslušné částky
z účtu objednatele a jejím směřováním na účet poskytovatele.

4.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poskytovateli daňový doklad,
neobsahuje-li požadované náležitosti, není-li doložen požadovanými doklady nebo obsahuje-li
neúplné nebo nesprávné cenové údaje a náležitosti nebo má jiné vady. V případě oprávněného
vrácení poskytovatel vystaví nový daňový doklad. Vrácením daňového dokladu přestává běžet
původní lhůta jeho splatnosti a nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nového (opraveného)
daňového dokladu objednateli. Poskytovatel je povinen nový daňový doklad doručit objednateli na
adresu pro doručování korespondence uvedené v záhlaví této smlouvy, a to do 5 pracovních dnů
ode dne doručení oprávněně vráceného daňového dokladu poskytovateli. Pro zachování lhůty pro
vrácení daňového dokladu postačí jeho odeslání poskytovateli v době jeho splatnosti. Při vrácení
daňového dokladu objednatel uvede důvod jeho vrácení a v případě oprávněného vrácení
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poskytovatel vystaví nový daňový doklad.
5.

Objednatel neposkytuje zálohové platby.

6.

Poplatky spojené s realizací plateb si hradí každá smluvní strana sama.

7.

Pokud budou u poskytovatele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle ust. § 109
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel
při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle ust. § 109a tohoto
zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba poskytovateli
za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednateli na účet
správce daně místně příslušného poskytovateli. Poskytovatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve
výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
Čl. 7
Katalogizace

1.

Poskytovatel bere na vědomí, že náhradní díly, které objednatel označí v objednávce jako určené
ke katalogizaci, budou katalogizovány podle 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 „zákona č. 309/2000 Sb.“). K tomu se poskytovatel
zavazuje, že na výše uvedené náhradní díly a materiál v případě, že budou pořizovány do
skladových zásob objednatele, dodá Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní
ověřování jakosti v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky bezchybný
a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Dále na výše uvedené
náhradní díly a materiál v případě, že budou pořizovány do skladových zásob objednatele
charakteru položky zásobování s omezující podmínkou vyrobené v ČR nebo vyrobené
v zemích mimo NATO a Tier 2, dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen „NKDV“),
zpracovaný katalogizační agenturou dle § 13 a § 14 zákona č. 309/2000Sb. Předání SPÚK a NKDV
je součástí plnění povinností poskytovatele podle smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou
úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.

2.

Zásady pro zpracování katalogizačních dat jsou uvedeny v „Katalogizační doložce“, která tvoří
přílohu č. 6 smlouvy (dále jen „katalogizační doložka“).

Čl. 8
Vlastnictví a odpovědnost za škody
1.

Vlastníkem zařízení, předaného poskytovateli k provedení dílčího plnění, zůstává objednatel.

2.

Nebezpečí škody na zařízeních předaných poskytovateli k provedení dílčího plnění přechází
z objednatele na poskytovatele okamžikem předání zařízení a podpisem příslušné části protokolu
dle čl. 5 odst. 5 smlouvy a zpětně z poskytovatele na objednatele po podpisu příslušné části
protokolu dle čl. 5 odst. 16 smlouvy.
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3.

Vlastnictví a nebezpečí škody na náhradních dílech přechází na objednatele okamžikem podpisu
protokolu dle čl. 5 odst. 16 smlouvy.
Čl. 9
Záruka za jakost a podmínky uplatnění práv ze záruky za jakost

1.

V souladu s ust. § 1919 OZ poskytovatel poskytuje na nové náhradní díly záruku za jakost
v délce 24 měsíců. Záruka za jakost opravených náhradních dílů činí 12 měsíců. Záruka za
jakost provedených prací činí 12 měsíců. Záruční doba plyne od okamžiku podpisu protokolu
dle čl. 5 odst. 16 smlouvy.

2.

Zástupce uživatele bezprostředně po zjištění vad uplatňuje práva ze záruky u poskytovatele
„Oznámením o uplatnění práv ze záruky za jakost“, jehož vzor tvoří přílohu č. 7 smlouvy (dále
jen „oznámení“), a to na e-mailovou adresu reklamace@vtusp.cz. V oznámení zástupce uživatele
specifikuje vadu a uvede, jak se vada projevuje. Dále zástupce uživatele uvede, jakým způsobem
navrhuje vadu odstranit.

3.

Poskytovatel se písemně vyjádří k uznání nebo neuznání práv ze záruky do 3 pracovních dnů od
okamžiku jeho doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že takto oznámenou vadu uznal v plném
rozsahu.

4.

Poskytovatel je povinen odstranit vadu v záruce maximálně do 30 kalendářních dnů od okamžiku
doručení oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou pro konkrétní případ jinak.

5.

Po odstranění oznámené vady poskytovatel a zástupce uživatele sepíší a podepíší protokol
o odstranění vady, jehož vzor tvoří přílohu č. 8 této smlouvy. Poskytovatel 1 výtisk protokolu
o odstranění vady zašle zástupci objednatele. Podpisem protokolu o odstranění vady zástupcem
uživatele je oznámená vada považována za odstraněnou

6.

Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vady poskytovatelem. Poskytovatel nese veškeré
náklady spojené s odstraněním oznámených vad uplatněných v záruce za jakost.

7.

Poskytovatel neodpovídá za vady vzniklé neodborným užíváním zařízení, nedodržením pokynů pro
provoz a údržbu nebo poskytovatelem neschváleným zásahem do konstrukce objednatelem.

8.

V případě, že poskytovatel neoprávněně odmítne odstranit oznámené vady, na které se vztahuje
záruka za jakost, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby. Objednatel
je oprávněn vymáhat po poskytovateli účelně vynaložené náklady, které mu vznikly v souvislosti
s neoprávněným odmítnutím odstranění oznámených vad.

9.

Objednatel má právo na úhradu nutných, prokazatelných nákladů, které mu vznikly v souvislosti
s oprávněným uplatněním práv ze záruky za jakost. Objednatel uplatní svůj nárok na úhradu
těchto nákladů písemnou výzvou na adresu poskytovatele pro doručování. Poskytovatel je
povinen uhradit nutné, prokazatelné náklady objednatele do 30 kalendářních dnů od doručení
výzvy.
Čl. 10
Vady poskytnutého dílčího plnění
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1.

Odpovědnost za vady a nároky z vad dílčího plnění se řídí obdobně ust. § 2615 a násl. ve spojení
s ust. § 2099 a násl. OZ.
Čl. 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1.

V případě prodlení poskytovatele s provedením dílčího plnění dle čl. 2 odst. 2 smlouvy (popř. jeho
části v případě náhradních dílů LAU-7/A7) v termínu uvedeném ve schváleném požadavkovém
listu dle čl. 5 odst. 2 smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,2 % z ceny nesplněné části příslušného dílčího plnění za každý i započatý den prodlení, a to až do
úplného splnění závazku.

2.

V případě prodlení poskytovatele s odstraněním oznámených vad dílčího plnění v termínu dle
čl. 9 odst. 4 smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %
z ceny té části dílčího plnění, ve vztahu, k níž byla příslušná vada uplatněna za každý i započatý
den prodlení, a to až do úplného splnění závazku.

3.

V případě nesplnění povinnosti dle čl. 5 odst. 2 smlouvy v příslušné lhůtě, je poskytovatel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do
úplného splnění povinnosti.

5.

V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu, je objednatel povinen zaplatit
poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši z účtované částky, a to za každý i započatý den
prodlení.

6.

Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty včetně úroků z prodlení jsou
splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány
povinné smluvní straně.

7.

Smluvní pokutu hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké míře vznikla druhé straně
v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně, vedle smluvní pokuty nebo úroku
z prodlení v plné výši.
Čl. 12
Okolnosti vylučující odpovědnost

1.

Za okolnost vylučující odpovědnost smluvních stran dle smlouvy je považována taková překážka,
která nastane nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této
smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku
nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků z této
smlouvy vznik nebo existenci této překážky předpokládala.

2.

Za překážky dle odst. 1 tohoto článku se považují živelní pohromy (požár, úder blesku, povodeň
nebo záplava, vichřice či krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení), jakákoliv
embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje, epidemie,
bezdůvodné nevydání rozhodnutí orgánů veřejné moci nutných k plnění závazků dle smlouvy či
objektivně doložené prodlení amerického poddodavatele nezaviněné poskytovatelem, které
poskytovatel nemohl žádným způsobem předvídat. Poskytovatel je vždy povinen prokázat, že
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výše uvedené skutečnosti existovaly v době rozhodné pro příslušné dílčí plnění a jejich existence
přímo způsobila prodlení s plněním závazku poskytovatele.
3.

Za okolnost vylučující odpovědnost se výslovně nepovažuje překážka, která vznikla teprve v době,
kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích
hospodářských poměrů či hospodářských poměrů jejího poddodavatele.

4.

Smluvní strana, která z důvodů uvedených v odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku nebude moci řádně
a včas plnit, je povinna tuto skutečnost bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 10
kalendářních dnů poté, co se vznik okolnosti stane zřejmým, písemně oznámit druhé smluvní
straně a vyvinout veškeré úsilí, které po ní může být spravedlivě požadováno, aby minimalizovala
následky okolnosti vylučujících odpovědnost. Smluvní strana dále učiní všechna potřebná
opatření, aby v plnění smlouvy co nejdříve po odpadnutí překážek pokračovala.

5.

Smluvní strany vstoupí do jednání za účelem řešení vzniklé situace. Jestliže se smluvní strany
nedohodnou jinak a prodlení s plněním v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost bude trvat
déle než 6 měsíců, má každá strana právo na odstoupení od smlouvy.

6.

Účinky okolností vylučujících odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka,
s níž jsou tyto účinky spojeny.
Čl. 13
Zánik smluvního vztahu

1.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká:
a)

splněním závazku řádně a včas;

b)

vyčerpáním celkového finančního limitu dle čl. 3 odst. 1. smlouvy;

c)

písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vypořádáním účelně
a prokazatelně vynaložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

d)

jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení poskytovatelem s tím,
že podstatným porušením smlouvy se rozumí:
-

prodlení poskytovatele s provedením dílčího plnění v termínu uvedeném ve schváleném
požadavkovém listě dle čl. 5 odst. 2 smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů;

-

nesplnění povinnosti poskytovatele dle čl. 5 odst. 3 smlouvy;

-

nedodržení sjednaného rozsahu a jakosti poskytované služby dle čl. 5 odst. 14
smlouvy;

-

nedodržení povinnosti poskytovatele dle čl. 9 odst. 4 smlouvy;

e)

jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, pokud příslušný soud pravomocně
rozhodne o tom, že poskytovatel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku
a jeho řešení (insolvenční zákon);

f)

písemnou výpovědí objednatele bez udání důvodu se 6-ti měsíční výpovědní lhůtou, která
počíná běžet okamžikem doručení výpovědi poskytovateli.
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2.

V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle čl. 13 odst. 1. písm. d) až e)
smlouvy nemá poskytovatel právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů.
Čl. 14
Závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 14 stranách a 8 přílohách celkem o 15 stranách.

2.

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, přičemž není-li stanoveno
touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran především příslušnými
ustanoveními OZ.

3.

Poskytovatel prohlašuje, že předmět plnění není zatížen žádnými právy třetích osob. Poskytovatel
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

4.

Smluvní strany se dohodly, že za obchodní tajemství v souladu s ustanovením § 504 OZ považují
informace uvedené v příloze č. 2 smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto
deklarují, že výše specifikované utajované údaje nejsou informacemi o rozsahu a příjemci
veřejných prostředků ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vlastníkem těchto konkurenčně významných,
určitelných, ocenitelných a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupných informací je
poskytovatel. Smluvní strany tímto deklarují, že toto ustanovení je odrazem vůle poskytovatele
zajistit odpovídajícím způsobem utajení předmětných informací. Tyto informace nesmějí být
poskytovány třetím stranám bez předchozího výslovného písemného souhlasu poskytovatele.

5.

Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle smlouvy a ani po jeho splnění
bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil
v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě,
které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle smlouvy, třetím osobám (mimo
své poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu ust. § 1730 OZ důvěrné.

6.

Při zpracování osobních údajů objednatel postupuje dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů.

7.

Poskytovatel není oprávněn zcela ani z části postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv,
ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

8.

Poskytovatel prohlašuje, že má veškeré potřebné certifikáty, oprávnění apod. potřebná k plnění
předmětu této smlouvy, včetně všech práv k jejich užití.

9.

V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plnění tohoto
závazkového vztahu, je povinností smluvní strany, která vznik takovéto skutečnosti zjistí,
neprodleně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strana, u které tyto
skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení vedoucí k jejich odstranění.

10.

Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy
vylučovaly, a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

11.

Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými a oboustranně podepsanými,
vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. O změnách v osobách
13

či identifikačních údajích těchto osob nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný dodatek
dle tohoto odstavce; smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro notifikování
takovýchto změn postačuje písemné oznámení druhé smluvní straně, které však musí být učiněno
bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.
12.

Poskytovatel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny a souvisejících
dokumentů dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů.

13.

Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v Informačním systému registru smluv.

14.

V případě nesouladu textu smlouvy s textem přílohy, platí text uvedený ve smlouvě, přičemž
příslušný text přílohy je neplatný v rozsahu, v jakém odporuje textu smlouvy.

15.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Seznam náhradních dílů

– 5 stran

Příloha č. 2 Cenový rozklad

– 3 strany

Příloha č. 3 Servisní list

– 1 strana

Příloha č. 4 Požadavkový list

– 1 strana

Příloha č. 5 Protokol o předání k provedení / po provedení dílčího plnění

– 2 strany

Příloha č. 6 Katalogizační doložka

– 1 strana

Příloha č. 7 Oznámení o uplatnění práv ze záruky za jakost

– 1 strana

Příloha č. 8 Protokol o odstranění vady

– 1 strana

Praha
Za objednatele
JUDr. Pavlína Čermáková

Praha
podepsal
Mgr. Jiří Digitálně
Mgr. Jiří Protiva
Za poskytovatele:
Datum: 2020.09.10
Protiva 12:20:06 +02'00'
Mgr. Jiří Protiva
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Smlouva č.

Seznam náhradních dílů

1810400153
Příloha č. 1
Počet listů:5
Strana 1

Čistící souprava pro SUU-5003, Cleaninq Kit (611-06501-1)
P.č.
Název anglický
1 Bore Brush
Break-Free CLP (Break-Free) (1 liter bottle with spray
2 nozzle)
Pack of Star Pads, Very Fine, Scotch Brite (3M Company)
3 (Pack of 50 pads)
4
5

SUU-5003 Rammer Staff Adapters
Rammer Staff Assembly, SUU
Mirachem 500 Cleaner/Degreaser (Mirachem Corporation)
6 (5 gallon pail) (NSN: 7930-01-392-8911)
7 Lubricant (one quart container)
8 Anti-seize compound (four ounce container)
9 General Purpose Brush (McMaster Carr)
10 Sandinq Stick with 120 qrit belt (McMaster Carr)
11 Sandinq Stick Belts - 120 qrit (McMaster Carr) (Pack of 10)

Název český
Kartáč na čištění hlavní
Break-Free CLP (Break-Free) (1 litrová láhev s rozprašovačem)

Skladovací číslo

CLP8
048011-13804

Balení čistícíh houbiček/brusná vlna, jemné (50 kusů)
Nástavce vytěráku hlavní
Sestava vytěráku hlavní
Čistidlo Mirachem 500, 5 galonů
Mazivo, 1/4 galonu
Přípravek proti zadření, 4 unce
Kartáč čistící
Brusná tyčinka s brusným pásem hrubosti 120
Brusné pásy hrubosti 120 (balení 10 ks)

Číslo dílu
610-95006-1

610-95007-5
610-95004-13
7930-01-392-8911

0101-3300640001
—
4800A54
46655A112
46655A512/A

Smlouva č.

1810400153
Příloha č. 1
Počet listů:5
Strana 2

Souprava spotřebního materiálu pro SUU 5003, Consumable Spares Kit (611-06101-1 Compatible)
P.č.
1

Název anglický
Screw, countersunk. 10-32 UNF. 1.250 inch long (NSN:
5305-00-781-5666)
Firing Finger A (NSN: 1095-21-892-6207)

Název český
Šroub zápustný 10-32 UNF, 1,25 palce

2

Skladovací číslo

Číslo dílu

5305-00-781-5666

MS24693-C278

1095-21-892-6207

611-06012-3

5310-00-063-7360

175-B03-2Y

1095-21-912-3800

611-06106-1

1095-21-912-3803

611-06104-1

Odpalovací palec

3

Locknut, K-LOK, 6-32 UNC (Spaenaur)
Alt: N1-K (Spaenaur)
(NSN: 5310-00-063-7360)

4

Insulator, Firing Finger Assy
(NSN: 1095-21-912-3800)

Matice uchycení opalovacího palce

Izolátor sestavy odpalovacího palce
5

Block Assembly, Firing Finger Assy
(NSN: 1095-21-912-3803)
Sestava odpalovacího kontaktu

6
7
8
9

Screw, Plastic. 4-40 UNC, 0.375 inch long (McMaster Carr)
Alt: 95000A108 (McMaster Carr)

Bomb Ejector Sear Spring (NSN: 5360-00-159-4714)
Sprinq Pin, Slotted. CRES, 0 0.094, 0.875 inch lonq
Cartridge Holder

94700A108
Šroub plastový 4-40 UNC, 0,375 palce dlouhý
Pružina sestavy pístu nuceného odhozu
Čep sestavy pístu nuceného odhozu
Pyropistole

5360-00-159-4714

7031083-01
MS16562-217
69C6103

Smlouva č.
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Souprava spotřebního materiálu pro SUU 5003, Consumable Spares Kit (606-50100-1 Compatible)
P.č.
1

Název anglický
Screw, countersunk. 10-32 UNF. 1.250 inch long (NSN:
5305-00-781-5666)
Firing Finger A (NSN: 1095-21-892-6207)

Název český
Šroub zápustný 10-32 UNF, 1,25 palce

2
3
4
5
6
7
8
9

Firing Contact Insulator Assembly
Nut, CRES, 6-32 UNC
Lock Washer, CRES, No, 6
Screw, countersunk, 6-32 UNC, 0.625 inch lonq
Bomb Ejector Sear Spring (NSN: 5360-00-159-4714)
Sprinq Pin, Slotted. CRES, 0 0.094, 0.875 inch lonq
Cartridge Holder

Odpalovací palec
Sestava izolátoru odpalovacího palce
Matice uchycení opalovacího palce
Pojistná podložka
Šroub zápustný 6-32 UNC, 0,625 palce
Pružina sestavy pístu nuceného odhozu
Čep sestavy pístu nuceného odhozu
Pyropistole

Skladovací číslo

Číslo dílu

5305-00-781-5666

MS24693-C278

1095-21-892-6207

611-06012-3

5360-00-159-4714

606-50005-1
MS35649-264
MS35338-136
MS51959-31
7031083-01
MS16562-217
69C6103

Čístící souprava pro LAU-5002, Cleaning Kit (611-03953-1)
P.č.
Název anglický
1 Bore Biush
Break-Free CLP (1 liter bottle with spray nozzle) (Alternate:
2 qtv 20 one-pint bottles)
3
4
5
6
7
8
9

Název český
Kartáč na hlavně
Break-Free CLP (Break-Free) (1 litrová láhev s rozprašovačem)
(nebo 20 pintových lahví)

Pack of Star Pads. Very Fine. Scotch Bute (Pack of 50 pads)

LAU-5002 Rammer Staff Adapters
Rammer Staff Assembly
Mirachem 500 Cleaner/Degreaser (5 gallon pail)
WD-40 (Trigger Pro Non-Aerosol 20 oz./'591 ml)
General Purpose Brush
Thread Brush

Balení čistícíh houbiček/brusná vlna, jemné (50 kusů)
Nástavce vytěráku hlavní
Sestava vytěráku hlavní
Čistidlo Mirachem 500, 5 galonů
WD-40 (Trigger Pro Non-Aerosol 20 oz./'591 ml)
Kartáč čistící
Kartáč na vnitřní závity

Skladovací číslo

Číslo dílu
610-95006-1

CLPS
048011-13804
610-95007-3
610-95004-1
0101-3300640001
4800A54
7043T23
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Sada spoptřebního materiálu pro LAU-5002, Consumable Spares Kit (611-03953-3)
P.č.
1
2
3
4
5
6

Název anglický
Firing Finger
Insulator. Firing Finger
Heat Shield. Ablative
Screw 10-24 UNC. 1 inch LG
Assembly. Heat Deflector
Fairing, Aft (unlined)

Název český
Odpalovací palec
Izolátor odplaovacího palce
Tepelný štít
Šroub,10-24 UNC,délka 1 palec
celek tepelného ochraného krytu
aerodynamický kryt,zadní

Skladovací číslo
1340-21-912-3831
1340-21-876-5481
1340-21-876-5499
5305-00-984-6214
1340-99-232-3152
1340-00-107-1683

Číslo dílu
611-02026-3
611-03025-1
611-03063-1
MS35206-267
611-03300-3
611-03500-1

Sada náhradních dílů pro LAU-5002, General Spares Kit (611-03953-5)
P.č.
1 Banana Plug
2 Insulator Washer
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Název anglický

Nut. 8-32 UNC-2B
Bolt. Retaining. (Modified)
Bushing. Bolt Retaining
Ring. Retaining. Center Retaining Bolt (Snap Ring)
Stud. Tumlock. Hex Head
Ring Retaming. Stud Tumlock
Flag Assembly. Safety
Intervalometer Knob Assembly
Gasket. EMI. Intervalometer Panel
Screw, Intervalometer Panel
Switch. Safety
Screws 6-40 UNC. 0.63 inch long
Lock Washer. No. 6. Flat. External Tooth
Retaining Bulkhead Assembly
Clip. Retaining. Aft Fairing

Název český

Skladovací číslo

Banánová zástrčka
Podložka izolátoru
Matice číslo 8-32 UNC-2B
Šroub zádrřný
Objímka,šroub zádržný
Pojistný kroužek zádržného šroubu
Rychlošroub s šestihrannou hlavou
Rychlošroub zadržovacího prstenece
Praporek zajišťovadla
Sestava intervalometru
Izolace/těsnění panelu intervalometru
Šroub panelu intervalometru
Zajišťovací blok
Šroub 6-40 UNC, 0,63 palce
Pojistná podložka
Sestava upínací uzávěry
Zádržná spona zadního aerodynamického krytu

5310-00-052-3632

Číslo dílu
611-03067-1
G1201-6-18
175-B06-2T or
9226
611-03030-1
611-03031-1
5304-37
D6UH5T80Z2TNA
D6-WA516SSNA
611-02042-1
611-03056-1
611-02921-1
MS3212-25
611-03052-1
MS35207-231
MS35335-30
611-03021-1
AGS-1551-4

Smlouva č.
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Náhradní tělo raketometu s hlavěněmi LAU-5002, LAU-5002B/A Launcher (611-03000-13)
P.č.
Název anglický
1 LAU-5002B/A Launcher

Název český
náhradní tělo raketometu s hlavněmi

Skladovací číslo

Číslo dílu
611-03000-13

Sestava náhradních dílů a spotřebního materiálu pro LAU 7/A7
Název anglický
Název český
Part Number
P.č.
Množství
není uveden
115210-1
1 POWER SUPPLY (REPLACES PP-2581)
4
2 SCREW, MECHANISM LOCATING
není uveden
58A164B9
2
není uveden
58A164B104
3 SCREW, STOP, FORWARD FAIRING
2
není uveden
58A164D655
4 FIN RETAINER ASSY
2
není uveden
58A164D810-3
5 MECHANISM ASSY
4
není uveden
58A164D840
6 SUPPORT ASSY
2
není uveden
58A164D966
7 FAIRING ASSY, FORWARD LANYARD
2
není uveden
58A164D977
8 LATCH ASSY, AFT FAIRING
2
není uveden
MS24694-C98
9 SCREW, FLAT HEAD
10
není uveden
MS24694-C101
10 SCREW, FLAT HEAD
10
není uveden
MS51958-63
11 SCREW
10
není uveden
MS51958-64
12 SCREW, MACH PAN HEAD
10
není uveden
NAS623-3-5
13 SCREW, PAN HEAD
10
není uveden
NAS813-16
14 CAP, PROTECTIVE
10
není uveden
58A164C870
15 LANYARD ASSEMBLY
2
není uveden
MS20392-2-C25
16 PIN, STRAIGHT HEAD
10
není uveden
MS24665-1012
17 COTTER PIN
10
není uveden
MS35333-73
18 WASHER, LOCK
10
není uveden
NAS620A10-L
19 WASHER, FLAT
10
není uveden
MS35338-138
20 WASHER, LOCK
10
Poznámka: Sestavu je nutné obědnat dohromady všechny položky. Připouští se dodávky po jednotlivých položkách. Důvodem je časové hledisko využití dodaného materiálu z
hlediska jeho záruky.

Příloha č. 2 smlouvy č. 1810400153
Počet listů: 3

Příloha č. 2 smlouvy č. 1810400153
Počet listů: 3
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Příloha č. 2 smlouvy č. 1810400153
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1810400153
Počet listů: 1
Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO, Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9

S E R V I S N Í

L I S T č.:

Výtisk č.:
Počet listů:
Přílohy:

Název produktu ………….. dle Sml č. 1810400153
Zakázka č.:

Držitel techniky:

Stanoviště:

Typ techniky:

Evid. číslo:

Popis závady:
Datum opravy:
Provedené práce:
Stav zařízení po opravě:

Rozpis nákladů
Dodaný materiál a kooperace:
název

typ

počet ks

cena bez DPH

celkem bez DPH

Materiál celkem [Kč]

Pracovní kapacita:
název

počet
hod.

Kč/hod. bez
DPH

celkem bez DPH

Pracovní kapacita celkem bez DPH [Kč]
CENA CELKEM bez DPH [Kč]

Dne:

Zpracoval:

……………………….

Schválil:

……………………….

VZOR

Příloha č. 4 smlouvy č. 1810400153
Počet listů: 1

(jedná se o vzor, který může být v případě potřeby upraven/doplněn)

POŽADAVKOVÝ LIST
číslo* …./kalendářní rok*
k provedení dílčího plnění dle smlouvy č. 1810400153
MPL č. ......../20xx*
Poskytovatel:
Vojenský technický ústav, s.p.
Kontaktní osoba:*
…………………………
Telefon:*
……………………………
E-mail:*
……………………………

Objednatel:
Kontaktní osoba:*
Telefon:*
E-mail:*

VÚ 7214
………………………….

………………………
21subsonic@army.cz

Název:*

Druh, značka a typ:*

Evid. číslo:*

Poznámka:*

Rok výroby:*

Požadavek
ANO/NE

Speciální vybavení*

Bližší určení:*

katalogizace*

Název dílčího plnění:* (stručný popis požadované opravy nebo požadavku ND):

Opravu zařizuje:
(telefon)
Zástupce objednatele:*
Krycí název útvaru: VÚ 7214
V …………………………. dne ……………………..
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

………………..…………………..…………..

Nabídka poskytovatele: (poskytovatel vyplní údaje o ceně )*

Termín ukončení dílčího plnění:*

Za poskytovatele:*

Stanovisko zástupce objednatele: NE / SCHVALUJI*

V ……………………. dne …………………

V …………………….. dne …………………………

………………..…………………..…………..

………………..…………………..…………..

titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

* Bude doplněno

hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

Příloha č. 5 smlouvy č. 1810400153
Počet listů: 2

PROTOKOL
o předání k provedení / po provedení*) dílčího plnění smlouvy
č. 18104001583
MPL č.

Předávající:

Přebírající:

Zastoupený:

Zastoupený:

Zahájení prací (den, hodina):
Ukončení prací (den, hodina):
Druh výzbroje (evidenční číslo):
1. Specifikace dílčího plnění (opravy/údržby - rozpis prací včetně normohodin)

2. Náhradní díly (materiál) použité k opravě/údržbě

3. Přítomnost servisních pracovníků

Mj

Datum od-do

Nh

Počet

Počet hodin

Příloha č. 5 smlouvy č. 1810400153
Počet listů: 2

4. Závěr (stav při předání/převzetí, omezení provozu)
Po provedené opravě je příslušná technika provozuschopná.

V ………………………………………. Dne ………………………….
Na základě výše uvedeného materiálu ne/předávám a prohlašuji, že je provozuschopné (s
omezením)
a všechny požadované práce byly provedeny v souladu se schválenými technologickými postupy
poskytovatele a technickou dokumentací výrobce materiálu.

Za objednatele:

___________________________
Jméno, příjmení
(hůlkovým písmem)

______________________
Podpis a razítko

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

Za poskytovatele: ___________________________
Funkce, hodnost, jméno, příjmení
(hůlkovým písmem)

*) nehodící se škrtněte

______________________
Podpis a razítko

Příloha 6 ke smlouvě č. 1810400153
Počet listů: 1

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1
K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem smlouvy a které podléhají
katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS”) a Jednotného systému katalogizace
majetku v ČR (dále jen „JSK”) se prodávající zavazuje:
1. Neprodleně po uzavření smlouvy, 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@army.cz číslo smlouvy, kontaktní osobu a kontaktní údaje osoby zodpovědné
ze strany prodávajícího za provedení katalogizace položek dané smlouvy. 2
2. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen
„SPÚK”) majetku definovaného smlouvou 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 kalendářních dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.
5. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou identifikace
položek katalogizační agenturou4 každé smlouvou 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 kalendářních dnů
před fyzickým dodáním majetku.
7. Dodat bez prodlení písemně nebo elektronicky v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách,
týkajících se předmětu smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn
u položek majetku nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.
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@army.cz
INTERNET:
www.okm.army.cz

1

Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. únoru 2020.
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. Aktuální seznam katalogizačních agentur umístěn
na www.okm.army.cz.
2
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Příloha č. 7 ke smlouvě č. 1810400153
Počet listů: 1

Oznámení o uplatnění práv ze záruky za jakost
Druh techniky: *

Evidenční číslo: *

Číslo reklamace: *

Lokalita techniky (adresa): *

Číslo smlouvy: *

Podskupina (blok – název):

Výrobní číslo:

Popis závady: *

Datum připravenosti k opravě: *

Datum a čas reklamace: *

Kontakt (telefon, fax, e-mail): *

Zpracoval (jméno, podpis, funkce): *

*

Povinné údaje

Príloha č. 8 ke smlouvě č. 1810400153
Počet listů: 1
Vzor
Poskytovatel - razítko
PROTOKOL O ODSTRANĚNÍ VADY
pořadové č.
Poskytovatel:
xxxxxxxxxxxx
Datum vystavení:
1. Popis zařízení a jeho výrobní číslo (série)
2. Výrobní čísla sestavy, v níž se závada projevila

3. Popis závady
4. Závěr
5. Doplňující informace
6. Náhradní díly:
7. Níže uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto protokolu (protokol o závadě, kopie příslušných
částí záznamníku, dále např. fotografie, vzorky, rozbory, atd.).
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