
KUPNÍ SMLOUVA č. 165610115

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejímž jménem jedná: ředitelka Odboru nabývání movitého majetku Sekce vyzbrojování

a akvizic MO, Mgr. Kateřina Havlíčková 
Na adrese: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694

Adresa pro doručování korespondence:
Ministerstvo obrany - Sekce vyzbrojování a akvizic 
Odbor nabývání movitého majetku 
náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

(dále jen „kupující”)

a

2. Glomex MS, s. r. o.
Se sídlem: Pod Lipami 2562/31,130 00 Praha 3
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddil C,

vložka 140652

(dále jen „prodávající”)

uzavřely s použitím $ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „OZ“) za účelem provádění zemních a stavebních prací a zvýšení schopnosti stavebních 
jednotek útvarů ženijního vojska při plněni úkolů ženijní podpory na území v ČR a v zahraničí, při 
likvidaci následků živelních pohrom a průmyslových havárií na území ČR, tuto kupní smlouvu 
(dále jen „smlouva”).



I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu za podmínek stanovených touto smlouvou 
4 ks teleskopických manipulátorů pro Vojenský útvar 6624 Bechyně JLG 4017 RS
a to včetně nezbytné technické a provozní dokumentace (dále jen „dokumentace“) (vše dále 
jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Zboží je podrobně 
specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Prodávajícím dodaná dokumentace ke zboží musí obsahovat:

- příručku Popis a používání (návod k obsluze včetně návodu na odstraňování drobných 
závad a provádění údržby),

- seznam předmětů v soupravě (seznam záložních součástek, nářadí a příslušenství),

- prohlášení o shodě,

- servisní sešit se seznamem smluvních a seznamem autorizovaných servisních míst 
v ČR (může být součástí „záručních podmínek záruky za jakost“),

- záruční podmínky záruky za jakost a prohlášení o záruce (resp. záruční list),

- technický průkaz,

- popř. další dokumentaci související se zbožím.

Výše uvedená dokumentace musí být zpracována v českém jazyce a kupujícímu dodána
v tištěné listinné a elektronické podobě.

3. Zboží musí být nové, nepoužité, funkční, nerenovované, kompletní a zkompletované z dílů 
vyrobených ne dříve než v roce 2015.

4. Zboží musí být technicky způsobilé pro provoz na veřejných komunikacích v ČR a dále 
musí být v souladu s platnými zákony ČR a ČSN zejména v oblasti použití na veřejných 
komunikacích při automobilové, železniční a letecké přepravě. Zboží musí být v souladu s 
vyhláškou č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 274/1999 Sb., 
kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické 
způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických 
zařízení vojenských vozidel. Zboží musí být přepravitelné v železniční a letecké přepravě.

5. Prodávající je povinen zboží dodat do místa plnění dle čl. III. odst. 1. smlouvy.

6. Prodávající je povinen provést k obsluze zboží bezplatné zaškolení pracovníků kupujícího 
v českém jazyce, které bude provedeno v místě a čase plnění dle čl. III. smlouvy.

7. Prodávající musí spolu se zbožím dodat kladné Stanovisko vydané Úřadem pro obrannou 
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti k naplnění katalogizační doložky ke 
zboží.

8. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle 
čl. II. odst. 1. smlouvy.
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II. Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na této kupní ceně zboží:

Kupní cena za 1 ks zboží v Kč:

bez DPH 
21 % DPH 
včetně DPH

2 299 018,00 Kč 
482 793,78 Kč 

2 781 811,78 Kč

Celková kupní cena za 4 ks zboží v Kč:

bez DPH 
21 % DPH 
včetně DPH

9 196 072,00 Kč 
1 931 175,12 Kč 

11 127 247,12 Kč

Slovy: Jedenáctmilionůstodvacetsedmtisícdvěstěčtyřicetsedmkorunčeskýchadvanáct 
haléřů.

2. Ceny uvedené v čl. II. odst. 1. smlouvy jsou cenami nejvýše přípustnými za zboží 
a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním povinností 
dle této smlouvy (náklady na dopravu, zkompletování a zprovoznění, zaškolení, poskytnutí 
zboží a součinnost při zkrácených vojskových zkouškách aj). Ceny stanovené 
dle odst. I. tohoto článku jsou cenami nejvýše přípustnými a neměnnými po celou dobu 
účinnosti této smlouvy, s výjimkou případu, kdy dochází k úpravě výše zákonné sazby DPH. 
Účinností takové úpravy se ceny za zboží včetně DPH upravují dle příslušné sazby DPH.

III. Místo a čas plnění

1. Místem plnění pro dodávku a zaškolení obsluhy zboží je objekt Vojenského útvaru 6624 
Bechyně, PSČ 391 65 Bechyně. Osobou, kterou kupující pověřil k převzetí tohoto zboží, je
\ clu cl V/ 55 I 2 1 0 Štěpánov u Olomouce, ppi k. I nu. nebo jim
pověřená osoba (dále jen „příjemce"). Přejimka zboží proběhne za přítomnosti zástupce 
vojenského útvaru 6624 Bechyně, velitele

|(dále jen „zástupce VÚ 6624 Bechyně").

2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v termínu nejdříve od 1. prosince 2016 
a nejpozději do 16. prosince 2016.

3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění v pracovních dnech 
od 09:00 hod. do 14:00 hod., mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech a po 
předchozí dohodě s příjemcem a zástupcem VÚ 6624 Bechyně. Dále je povinen telefonicky 
vyrozumět příjemce a zástupce VÚ 6624 Bechyně o připravenosti dodat zboží a provést jeho 
zprovoznění, a to nejméně 10 pracovních dní předem.

IV. Předání a převzetí zboží, zkrácené vojskové zkoušky

1. Povinnost prodávajícího dodat zboží dle čl. I. smlouvy je považována za splněnou 
provedením kompletní přejímky zboží (všech 4 ks teleskopických manipulátorů) příjemcem
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či jeho pověřeným zástupcem a prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem v místě plnění 
dle čl. III. odst. 1. smlouvy za přítomnosti zástupce VU 6624 Bechyně.

2. Přejímkou se rozumí předání zboží včetně splnění všech podmínek stanovených 
v čl. I. smlouvy prodávajícím a převzetí zboží příjemcem. Zjistí - li příjemce, že zboží trpí 
vadami, odmítne jejich převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíší smluvní strany 
zápis. Povinnost prodávajícího dle čl. III. odst. 2. smlouvy tím není dotčena.

3. O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán přejímací protokol 
s uvedením data provedení přejímky. Toto datum je dnem dodání zboží a je rozhodné 
pro splnění povinnosti prodávajícího dle čl. III. odst. 2. smlouvy. V přejímacím protokolu 
(originál a 3 kopie) prodávající uvede označení zboží, čitelné jméno a podpis, příjemce 
uvede též své čitelné jméno a podpis. Prodávající obdrží dva výtisky tohoto přejímacího 
protokolu, z nichž jeden (originál) přiloží jako přílohu k faktuře - daňovému dokladu. Jeden 
výtisk přejímacího protokolu obdrží příjemce a jeden výtisk obdrží zástupce VU 6624 
Bechyně.

4. Prodávající je povinen předložit při přejímce zboží též Stanovisko vydané Úřadem pro 
obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti k naplnění katalogizační 
doložky.

5. Smluvní strany se dohodly, že před dodáním zboží dle čl. III. odst. 2 smlouvy budou u 1 ks 
zboží (dále jen „vzorek“) provedeny zkrácené vojskové zkoušky (dále jen „ZVoZk“). 
Místem dodání vzorku pro provedení ZVoZk je Vojenský útvar 6624 Bechyně, PSČ 391 65 
Bechyně. Termín provedení ZVoZk bude kupujícím upřesněn prodávajícímu, nejpozději 2 
měsíce před posledním dnem pro dodání zboží dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, nestanoví-li 
však kupující termín jiný. Prodávající zabezpečí účast svého zástupce po dobu provádění 
dílčích ZVoZK a vyhodnocení ZVoZk.

6. Průběh ZVoZk bude plánován a dokumentačně zabezpečen podle Normativního výnosu 
Ministerstva obrany č. 100 Věstníku ze dne 10. 12. 2015, Zavádění vojenského materiálu do 
užívání v rezortu Ministerstva obrany (dále jen „NV č. 100“) a „Nařízení o zkrácených 
vojskových zkouškách“. NV č. 100 kupující poskytne prodávajícímu na jeho žádost. Postup 
ZVoZk je popsán v příloze č. 3 této smlouvy.

7. Prodávající protokolárně předá v termínu stanoveném v „Nařízení o zkrácených vojskových 
zkouškách“ vzorek k provedení ZVoZk v úplném a funkčním stavu s návrhy průvodní a 
provozní dokumentace dle specifikace zboží uvedené v této kupní smlouvě (pro účely 
provedení ZVoZK není rozhodná barva vzorku). Po ukončení ZVoZk prodávající 
protokolárně převezme vzorek ze zkoušek zpět k provedení repase (tj. zejména očista, 
případně rozebrání, prohlídka a případná oprava po ZVoZk). V případě, že vzorek nebude ve 
shodě při konání ZVoZk s vybranými takticko-technickými parametry uvedenými ve 
specifikaci zboží, která je přílohou č. 1 této smlouvy, je prodávající povinen zjištěné 
nedostatky odstranit a uvést do souladu s touto kupní smlouvou.

8. Prodávající je povinen na své náklady vzorek poskytnutý do ZVoZk pojistit proti poškození 
způsobenému při provádění zkoušek tak, aby pojištění bylo účinné po celou dobu ZVoZk. 
V případě porušení této povinnosti nese náklady a odpovědnost za poškození vzorku 
prodávající. Prodávající je povinen mít sjednáno též pojištění proti způsobení újmy třetím 
osobám, které jsou u ZVoZk přítomny.
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9. Kupující si vyhrazuje právo změnit průběh postupu, termínu a místa konání ZVoZk, 
v závislosti na aktuálních požadavcích. Proti takovému postupu kupujícího prodávající není 
oprávněn cokoliv namítat.

V. Fakturační a platební podmínky

1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží a splněním všech povinností dle 
čl. I. smlouvy, tj. včetně provedení školení.

2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a do 5 dnů doručit kupujícímu 
originál daňového dokladu (dále jen „faktura“) za dodané zboží na dohodnutou smluvní 
cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“).

3. Kromě náležitostí uvedených v zákoně o dani z přidané hodnoty musí faktura obsahovat 
též následující údaje:
a) označení dokladu jako faktura,
b) číslo smlouvy dle číslování kupujícího,
c) den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury,
d) příjemce a místo dodání zboží,
e) IČO a DIČ smluvních stran,
f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
g) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího,
h) odběratele - Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu na adrese

Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
i) konečného příjemce - Ministerstvo obrany - Sekce vyzbrojování a akvizic, Odbor

nabývání movitého majetku, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6.

4. Společně s fakturou je prodávající povinen předložit též originál přejímacího protokolu 
potvrzeného příjemcem a kopii Stanoviska vydaného Úřadem pro obrannou standardizaci, 
katalogizaci a státní ověřování jakosti o dodání katalogizačních dat.

5. Splatnost faktury činí 60 dnů ode dne jejího doručení na adresu: Ministerstvo obrany - 
Sekce vyzbrojování a akvizic, Odbor nabývání movitého majetku, náměstí Svobody 471/4, 
160 01 Praha 6.

6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou 
přiloženy požadované doklady, je kupující oprávněn vrátit ji do data její splatnosti 
prodávajícímu. Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. 
V takovém případě běží kupujícímu nová lhůta splatnosti dle čl. V. odst. 5. smlouvy ode dne 
doručení opravené nebo nové faktury.

7. Zaplacením kupní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet 
prodávajícího.

8. Kupující neposkytuje zálohové platby.

9. Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu 
ručení za daň podle § 109 zákona o dani z přidané hodnoty, bude kupující při zasílání úplaty 
vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
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1. Prodávající je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně 
závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího.

2. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího provedením přejímky 
zboží dle čl. IV smlouvy.

3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve smyslu ustanovení § 2121 odst. 1 OZ 
provedením přejímky zboží dle čl. IV. smlouvy.

VII. Záruka za jakost a reklamační podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, 
jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy po dobu 24 měsíců ode dne provedení 
přejímky zboží. Sjednaná záruční lhůta neplatí pro zboží, na které je výrobcem tohoto zboží 
stanovena záruční doba delší. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže 
užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží (dále 
jen „reklamace“ resp. „oznámení o reklamaci“) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. 
Prodávající je povinen kupujícímu doručit písemné vyjádření k reklamaci v době 5 
pracovních dnů po jejím obdržení. Pokud během této doby nebude kupujícímu doručeno 
písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci 
v plném rozsahu.

3. Prodávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým 
se nevyjádřil podle čl. VII. odst. 2. smlouvy nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení oznámení o reklamaci. Bude-li to možné, proběhne odstranění reklamovaných vad 
v sídle Vojenského útvaru 6624 Bechyně, jinak proběhne odstranění reklamovaných vad ve 
sjednaném servisním zařízení prodávajícího, přičemž přemístění zboží do toho zařízení 
bude, za předpokladu, že půjde o záruční vadu, provedeno na náklady prodávajícího. 
V případě, že náklady na dopravu do servisního zařízení vznikly kupujícímu a jednalo se 
o záruční vadu, je prodávající povinen tyto náklady kupujícímu uhradit do 30 dnů ode dne 
doručení faktury.

4. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující.

VIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednané době dle čl. III. odst. 2. 
smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 39 600,00 Kč za 
každý i započatý den prodlení. 2

2. V případě nedodání zboží z důvodu ukončení smluvního vztahu před sjednaným termínem 
plnění dle čl. III. odst. 2 smlouvy z důvodu nikoliv na straně kupujícího je prodávající 
povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč. Tato 
smluvní pokuta se uplatní též v případech, dodá-li prodávající vzorek k provedení ZVoZk, 
který zjevně neodpovídá specifikaci uvedené v příloze č. 1 smlouvy nebo nevyhoví-li 
vzorek s konečnou platností ZVoZk pro objektivně prokázané nesplnění některého 
z prodávajícím deklarovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 smlouvy.
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3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží uplatněných v záruční době 
ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 9 500,00 Kč za každý započatý den prodlení.

4. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v čl. IX. odst. 2. nebo čl. IX. odst. 3. 
smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
20 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

5. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním 
dnem následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění a prodávajícímu 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby splatnosti faktury.

6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o jejich uplatnění.

7. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 
škody i nemajetkové újmy, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní 
pokutu, a rovněž není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy.

IX. Zvláštní ujednání

1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.

2. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými 
se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance 
nebo jiné pomocníky (dále jen „pracovníci“) prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této 
smlouvy.

3. Prodávající nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči 
kupujícímu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

4. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, které 
se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů nebo kontaktních údajů 
včetně právního nástupnictví.

5. Kupující je oprávněn, resp. stanoví-li tak právní předpis, povinen, uzavřenou smlouvu 
zveřejnit na profilu Ministerstva obrany jako zadavatele a/nebo na internetových stránkách 
Ministerstva obrany.

6. Prodávající bere na vědomí, že předmět smluvního vztahu bude předmětem katalogizace 
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 „zák. č. 309/2000 Sb.“).

7. K tomu se prodávající zavazuje, že na zboží, tj. teleskopický manipulátor pro VU 6624 
Bechyně JLG 4017 RS jako celek a dále na níže uvedené příslušenství a pracovní nářadí, tj.:

- polohovací paletizační vidle s délkou 1 400 mm (nosnost paletizačních vidlí odpovídá 
technickým požadavkům na teleskopické manipulátory, tj. mají nosnost 4 000 kg),

- kleště na kulatinu,
- multifunkční rozevírací lopata, objem 1 m3,
- univerzální nakládací lopata, objem 1 m3,
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- sněhová radlice,
- jeřábový hák,
- výkyvná montážní plošina (koš),
- trakční řetězy na všechna kola,
- klíny pod kola k zajištění stroje proti samovolnému pohybu upevněné na rámu stroje,
- hasicí přístroj s platnou revizí

dodá Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úř 
OSK SOJ“) v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky bezchybný a 
úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Dále na všechny 
stanovené položky charakteru položky zásobování vyrobené v České republice nebo 
v zemích NATO a Tier 2, dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen „NKDV“), 
zpracovaný katalogizační agenturou. Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností 
prodávajícího podle této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů 
spojených s vypracováním katalogizačních dat. Katalogizační doložka je přílohou č. 2 této 
smlouvy a je její nedílnou součástí.

8. Vzhledem k tomu, že na pořizovaném zboží budou prováděny ZVoZk, prodávající splní 
požadavek na katalogizaci ve dvou částech. Požadavek na dodání dat ke katalogizaci dle 
předchozího odstavce je prodávající na zboží jako celek povinen splnit v termínech 
uvedených v katalogizační doložce již před provedením ZVoZk, tj. v termínech před 
fyzickým dodáním vzorku za účelem provedení ZVoZk. Data ke katalogizaci spojená se 
zbožím pro zajištění provozu, oprav a údržby, tj. mimo jiné výše uvedené příslušenství 
a pracovní nářadí, případně další data, jejichž požadavek na katalogizaci vyplyne až na 
základě výsledků ZVoZk, budou dodána prodávajícím po provedení ZVoZk, avšak před 
fyzickým dodáním zboží podle podmínek stanovených katalogizační doložkou. 9

9. Prodávající se zavazuje zabezpečit zpřístupnění technické dokumentace zboží k ověření 
a případnému doplnění katalogizačních dat.

X. Zánik závazků

1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ 
se rozumí také:
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu dle čl. III. odst. 2. smlouvy delší než 

10 dnů, v tomto případě má kupující právo odstoupit od smlouvy i částečně,
b) nesplnění jakékoliv z povinností stanovených prodávajícímu v čl. IV. odst. 5. nebo 7. 

smlouvy,
c) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3. 

smlouvy delší než 10 dnů,
d) výskyt třech a více vad u téhož kusu zboží bránících v jeho užívání během záruční doby 

dle čl. VII. odst. 1 smlouvy, v tomto případě má kupující právo odstoupit od smlouvy 
i částečně,

e) nedodá-li prodávající vzorek v požadovaném termínu k provedení ZVoZk,
f) dodá-li prodávající vzorek k provedení ZVoZk, který zjevně neodpovídá specifikaci 

uvedené v příloze č. 1 smlouvy,
g) nevyhoví-li vzorek ZVoZk,
h) případ, kdy prodávající uvedl ve své nabídce (která vedla k uzavření této smlouvy) 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a zároveň měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek výběrového řízení (tj. jde o nepravdivé údaje k prokázání kvalifikace,
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v případě, že prodávající ve skutečnosti kvalifikaci nesplňuje, tak i údaje věcné či 
technické povahy, jimiž prodávající deklaroval splnění zadávacích podmínek, které však 
jím skutečně dodávané zboží nesplňuje nebo případ, kdy je prokázáno, že prodávající 
uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou zakázanou kartelovou dohodu podle zákona 
č. 143/2001 Sb.), dále zahájení insolvenčního řízení vedeného na majetek prodávajícího 
na jeho návrh a rovněž tak vstup prodávajícího do likvidace.

XI. Závěrečná ujednání

1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ, 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a ostatními právními 
předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o 9 stranách. Každý stejnopis má platnost 
originálu. Jeden stejnopis obdrží kupující a jeden stejnopis obdrží prodávající.

3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, 
vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy se 
nepovažuje změna identifikačních či kontaktních údajů.

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 („Specifikace zboží“) počet stran - 3
Příloha č. 2 („Katalogizační doložka“) počet stran - 1
Příloha č. 3 („Postup zkrácených vojskových zkoušek“) počet stran - 2

V Praze dne 
za kupujícího

V dne
za prodávajícího

Mgr. Kateřina HAVLÍČKOVÁ 
ředitelka 

v zastoupení 
Ing. Michal PELC

Ing. Jiří SADÍLEK 
jednatel

9



Příloha č. 1 smlouvy č. 165610115, počet stran: 3

Specifikace zboží:

Teleskopické manipulátory JLG 4017 RS

4 ks teleskopických manipulátorů JLG 4017 RS pro vojenský útvar 6624 Bechyně

ROZMĚRY

Výška: 2 663 mm
Šířka: 2 350 mm
Délka: 6 372 mm

Světlá výška: 437 mm
Výška zdvihu ramene 17 100 mm

Vodorovný dosah 12 500 mm
Vnější poloměr zatáčení 3 850 mm

HMOTNOST + NOSNOSTI
Celková hmotnost max. 11 500 kg

Nosnost: 4 000 kg
Nosnost při plném zdvihu: 2 500 kg

Nosnost při plném dosahu: min. 500 kg
RÁM

Vybavený dvěma stabilizačními hydraulickými podpěrami

Vybavený systémem stabilizace/nivelace nástavby vůči podvozku

MOTOR

čtyřdobý čtyřválcový přeplňovaný vznětový motor, elektronicky řízený

celkový výkon dle ISO 14396:2002: 74,4 kW

točivý moment 420 Nm
PŘEVODOVKA

hydrodynamický měnič otáček nebo hydrostatická převodovka s elektronickou regulací
3 rychlosti vpřed a 3 rychlosti vzad
rychlost přesunu po silnici 25 km/h

jediný ovladač pro volbu rychlostního stupně a směru pojezdu dopředu/dozadu
NÁPRAVY

přední i zadní řiditelná náprava
nápravy s pohonem všech 4 kol

výkyvná zadní náprava
Pneumatiky 14.00-24

HYDRAULICKÝ SYSTÉM NAKLADAČE

uzavřený systém, plnoprůtoková filtrace, chladič hydrulického oleje
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Příloha č. 1 smlouvy č. 165610115, počet stran: 3

objem olejové nádrže 100 litrů

pracovní tlak 250 bar

průtok 100 l/min.

ŘÍZENÍ STROJE
systém řízení pomocí volantu s přepínačem směru pojezdu a řazením rychlostních stupňů

řízení umožňuje řízení pouze přední nápravy, obou náprav nebo krabí chod

KABINA OBSLUHY MUSÍ SPLŇOVAT A OBSAHOVAT
Kabina obsluhy musí splňovat normu ČSN EN ISO 3471, ochranná konstrukce při převrácení

stroje

větrání a topení

klimatizaci

ochranný kryt před předním a střešním oknem

výstražný oranžový maják

zvuková signalizace zpětného chodu

silniční a pracovní osvětlení

vnitřní a vněj ší zpětná zrcátka

stěrač předního okna

odpružené nastavitelné sedadlo s bezpečnostním pásem

indikátor příčné a podélné stability

upozornění na servisní interval

hasicí přístroj s platnou revizí

prostory pro uložení výstroje obsluhy

HLADINA HLUČNOSTI
vnitřní hlučnost v kabině max. 80 dB

vnější hlučnost max. 106 dB

POŽADOVANÉ PRACOVNÍ NÁSTROJE (NÁŘADÍ) - ke každému stroji

polohovací paletizační vidle s délkou 1 400 mm (nosnost paletizačních vidlí odpovídá technickým 

požadavkům na teleskopické manipulátory, tj. mají nosnost 4 000 kg)

kleště na kulatinu

multifunkční rozevírací lopata, objem 1 m3

univerzální nakládací lopata, objem 1 m3

sněhová radlice

jeřábový hák

výkyvná montážní plošina (koš)

PŘÍSLUŠENSTVÍ KOLOVÉHO NAKLADAČE
pracovní osvětlení na rameni

uzamykatelná víčka plnicích otvorů

trakční řetězy na všechna kola

klíny pod kola k zajištění stroje proti samovolnému pohybu upevněné na rámu stroje

BAREVNÉ PROVEDENÍ
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Příloha č. 1 smlouvy č. 165610115, počet stran: 3

Stroje budou dodány v barevném odstínu khaki, který musí odpovídat požadavkům na barevný 
odstín vrchního nátěru dle ČOS 801001 "Nátěrové systémy pro pozemní vojenskou techniku", 4. 

vydání (kapitola 6.2.1, viz TABULKA 3). Nátěrový systém musí odpovídat požadavkům na 
klimatickou a korozní odolnost exteriéru dle ČOS 801001 „Nátěrové systémy pro pozemní

vojenskou techniku“ 4. vydání (kapitola 6.1)

MINIMÁLNÍ DOBA ŽIVOTNOSTI je 12 let - při pravidelném servisu a při běžném ročním
nájezdu do 200 motohodin.

3



Příloha č. 2 smlouvy č. 165610115, počet stran: 1

v r v -

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně-závazkového 
vztahu (dále jen „smlouva”) 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. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen 
„SPÚK”) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz a 
údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace umístěné na 
www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.

2. 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 bodů2;

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 na vyžádání 
oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen 
„OdKM”) správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.

3. Doručit OKM SPÚK v termínu 45 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace 
umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.

4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou identifikace 
položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO s popisnými 
charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou3 každé smlouvou definované položky zásobování vyrobené 
v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 24 a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK.

5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 15 dnů před fyzickým 
dodáním předmětu smlouvy.

6. Dodat bez prodlení 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 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 nebo na 
www.aura.cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku.

Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU 
nám. Svobody 471/4 
160 01 PRAHA 6

TEL.: 973 213 913 INTERNET: www.okm.army.cz WAP: http://wap.okm.army.cz

FAX: 973 213 930 E-MAIL: katalogizace@army.cz

1 Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2013.

2 Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.
3 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.

Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na www.int/structur/AC/135/welcome.htm.
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Příloha č. 3 smlouvy č. 165610115, počet stran: 2

Postup zkrácených vojskových zkoušek

1. K ověření shody vybraných takticko-technických požadavků a vlastností zboží uvedených 
ve specifikaci zboží, která je přílohou č. 1 smlouvy, zkušební komisí, bude vzorek 
u stanoveného organizačního celku MO podroben ZVoZk v rozsahu zejména podle čl. 26 
NV č. 100 a dle „Nařízení o zkrácených vojskových zkouškách“ vydaného Náčelníkem 
Generálního štábu AČR (dále jen „NGŠ AČR“).

ZVoZk se budou skládat z těchto hlavních oblastí:
- převzetí materiálu a průvodní dokumentace
- zabezpečení proškolení obsluh a členů komise ZVoZk v užívání teleskopického 
manipulátoru;

- posouzení přehledu použitých provozních náplní (včetně jejich objemu a termínů obměny)
- posouzení teleskopického manipulátoru v souladu s technickým zadáním specifikace;
- příprava k provedení ZVoZk
- prověření vlastností manipulátoru v souladu s technickou dokumentací
- prověření funkce manipulátoru
- vyhodnocení ZVoZk
- zpracování závěrečné zprávy ze ZVoZk.

2. ZVoZK realizuje a zabezpečuje zkušební komise určená NGŠ AČR. Předpokládaná délka 
provedení praktických ZVoZk je stanovena na 5 pracovních dnů a 14 kalendářních dnů na 
zpracování závěrečné zprávy. Konkrétní termín provedení ZVoZk bude upřesněn 
dohovorem zástupců obou smluvních stran.

3. Místem provedení ZVoZk pro vzorek je vojenský útvar 6624 Bechyně, 391 65 Bechyně. 
Odpovědnou osobou za provedení ZVoZk u vzorku je velitel VU 6624 Bechyně nebo jím 
pověřená osoba. Prodávající je povinen telefonicky kontaktovat odpovědnou osobu za 
provedení ZVoZk o připravenosti přistavení zboží ke ZVoZk. Telefonický kontakt na 
odpovědnou osobu za provedení ZVoZk, popř. na předsedu zkušební komise poskytne 
prodávajícímu kontaktní osoba kupujícího.

4. Prodávající dodá vzorek na své náklady do místa k provedení ZVoZk na dobu nezbytně 
nutnou k jejich provedení. Udržbu a opravy včetně zabezpečení pohonných hmot v průběhu 
ZVoZk zabezpečuje na své náklady prodávající.

5. Prodávající je povinen proškolit a seznámit obsluhu vzorku s jeho údržbou, ovládáním, TTD 
a provést školení účastníků ZVoZk včetně členů komise pro provedení ZVoZk podle návrhu 
průvodní a provozní dokumentace, zejména je seznámit se vzorkem z hlediska jeho 
konstrukce, technologie, správnosti a režimu použití, požadavků na údržbu, na dodržení 
bezpečnostních opatření s ohledem na rizika možného ohrožení, bezpečnosti provozu 
technických zařízení, protipožární ochrany, hygieny apod. O provedeném proškolení a 
účasti osob je prodávající povinen vést doklad (prezenční listinu s uvedením obsahu a datem 
proškolení).

6. Prodávající je povinen předat vzorek k ZVoZk úplný a provozuschopný, včetně 
dopracovaných návrhů průvodní a provozní dokumentace v rozsahu podle této smlouvy. 7

7. Prodávající je povinen na své náklady vzorek pojistit proti poškození způsobenému při 
provádění zkoušek tak, aby pojištění bylo účinné po celou dobu ZVoZk. Prodávající je též 
povinen mít sjednáno pojištění proti způsobení újmy třetím osobám, které jsou u ZVoZk 
přítomny.
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8. Náklady spojené s případným opakováním ZVoZk nebo jejich dílčích zkoušek v důsledku 
nevyhovujícího hodnocení nebo jejich dílčích zkoušek v důsledku nevyhovujícího 
hodnocení nebo zjištění neshod hradí prodávající.

9. Po provedení ZVoZk bude zpracována „Zpráva o výsledcích zkrácených vojskových 
zkoušek“ ve smyslu NV č. 100 (čl. 27 včetně příloh). Současně podle rozhodnutí zkušební 
komise budou převedeny návrhy průvodní a provozní dokumentace do čistopisu.

10. „Zprávu o výsledcích zkrácených vojskových zkoušek“ předá kupující prodávajícímu po 
jejím schválení náčelníkem Generálního štábu AČR. Tato zpráva bude eventuálně obsahovat 
návrh opatření k odstranění zjištěných neshod. V případě, že ZVoZk budou hodnoceny 
jako nevyhovující podle NV č. 100, má kupující právo odstoupit od smlouvy.

11. V návaznosti na „Zprávu o výsledcích zkrácených vojskových zkoušek“ v případě jejich 
kladného hodnocení, rozhodne NGŠ AČR o zavedení zboží do užívání u organizačních 
celků MO. Podklady pro zpracování dokumentace zavedení v rozsahu stanoveném 
NV č. 100 dodá prodávající kupujícímu v elektronické podobě.

12. Prodávající má právo použít vzorek, který byl předmětem provedení ZVoZk za 
předpokladu, že bude odpovídat ustanovení čl. I. smlouvy, bude vyroben nejpozději v roce 
2015 a za předpokladu, že prodávající na vlastní náklady odstraní veškeré závady a 
poškození, které na vzorku při jejich provádění ZVoZk vznikly.

13. Zahájení dodávky zboží do místa plnění dle čl. III. této smlouvy bude realizováno po 
schválení dokumentu „Zavedení vojenského materiálu do užívání u organizačních celků 
MO“.
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