k. počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby poskytovatele za vystavení
faktury;
l. údaj o zápisu poskytovatele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li
v něm zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.
4. Objednatel uhradí fakturovanou částku poskytovateli do 30 dnů ode dne prokazatelného
doručení faktury s výjimkou faktur, které budou doručeny po 10. 12. každého
kalendářního roku. V případě doručení faktury po uvedeném datu se její splatnost
prodlužuje na 60 kalendářních dní.
5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele a jejím směrováním na účet poskytovatele.
6. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
7. Faktura bude poskytovatelem zaslána ve dvojím vyhotovení objednateli na adresu pro
doručování korespondence dle čl. I. této smlouvy.
8. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý
údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný
počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě
oprávněného vrácení poskytovatel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury
objednateli. Poskytovatel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 pracovních
dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury poskytovateli.
9. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu
ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na
vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy
snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet
správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel 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.
Článek X.
Vlastnictví a odpovědnost za škody
1. Vlastníkem vozidla předaného poskytovateli k provedení dílčího plnění, je objednatel.
2. Nebezpečí škody na předaném vozidle k poskytnutí dílčího plnění nebo po jeho
poskytnutí, přechází z objednatele na poskytovatele okamžikem podpisu předávacího
protokolu k poskytnutí dílčího plnění po předání vozidla a zpětně z poskytovatele
na objednatele po podpisu předávacího protokolu o poskytnutém dílčím plnění po předání
vozidla.
3. Za nebezpečí škody na předaném vozidle při poskytování dílčího plnění až do doby
zpětného předání zástupci objednatele po poskytnutém dílčím plnění odpovídá
poskytovatel.
4. Vlastnictví samostatně dodaného zboží přechází z poskytovatele na objednatele
okamžikem přední zboží přejímajícímu a potvrzením dodacího listu.
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Článek XI.
Záruka za jakost a reklamační podmínky
1. Poskytovatel je povinen poskytnout službu v souladu s ustanovením § 1914 a násl. OZ ve
stanovené kvalitě podle této smlouvy, bez vad a za použití technologických postupů
odpovídajících kvalitativním předpisům výrobce vozidel.
2. Poskytovatel přejímá závazek záruky za jakost poskytnutého dílčího plnění od data
převzetí dílčího plnění přejímajícím po dobu 6 měsíců na poskytnuté služby a 12 měsíců
na nové náhradní díly poskytnuté v rámci dílčího plnění, není-li výrobcem stanoveno
jinak. Záruční doba je přerušena na dobu, po kterou nelze poskytnuté dílčí plnění užívat
pro jeho vady.
3. V souladu s ustanoveními § 2113 až § 2117 OZ poskytovatel přejímá závazek záruky za
jakost dodaného zboží objednaného na základě samostatné objednávky od data převzetí
zboží přejímajícím po dobu minimálně 12 měsíců, není-li výrobcem stanoveno jinak.
4. Reklamací se rozumí doručení reklamačního protokolu poskytovateli na vady dílčího
plnění. Reklamace uplatňuje zástupce objednatele u poskytovatele bezodkladně po zjištění
vady poskytnutého dílčího plnění faxem, e-mailem nebo doporučenou poštou.
5. Poskytovatel se vyjádří k reklamaci do 5-ti pracovních dnů, po obdržení reklamačního
protokolu faxem. e-mailem nebo doporučenou poštou. Pokud tak neučiní, má se za to,
že reklamaci uznal v plném rozsahu.
6. Poskytovatel je povinen zahájit odstraňování vad na dílčím plnění nejpozději do 3 dnů
po uznání reklamace. Vady na dílčím plnění budou odstraněny poskytovatelem nejpozději
do 30-ti dnů od obdržení reklamačního protokolu. O odstranění vady bude sepsán
a podepsán zástupci objednatele a poskytovatele „Protokol o odstranění vady a předání
dílčího plnění“.
7. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad uznané reklamace jdou na vrub
poskytovatele.
Článek XII.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním jakéhokoli peněžitého
závazku vzniklého na základě této smlouvy, bude objednatel povinen zaplatit
poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,5% z nezaplacené částky bez DPH za každý
započatý den z prodlení.
2. Při nedodržení termínu předání jednotlivé zakázky se zavazuje poskytovatel zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý započatý den
prodlení až do doby nového předání. Termínem předání jednotlivé zakázky se rozumí
termín ve smyslu čl. VIII.3. této smlouvy.
3. Při nedodržení termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době se zavazuje
poskytovatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den
prodlení až do doby podpisu protokolu o odstranění vady.
4. Smluvní strany se dohodli, že v případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty ze strany
poskytovatele je poskytovatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné
částky bez DPH za každý započatý den z prodlení. Objednatel bude poskytovateli dále
účtovat správní poplatek související s vymáháním smluvní pokuty a úroku z prodlení
v minimální výši 1.200,- Kč.
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5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
6. Těmito ujednáními není dotčen nárok objednatele a poskytovatele požadovat náhradu
škody způsobené v důsledku prodlení.
Článek XIII.
Zvláštní ujednání
1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními
OZ.
3. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, rozumí se odesláním písemných zpráv a listin
předpokládaných touto smlouvou jejich zaslání poštou, faxem nebo e-mailem. Za den
doručení zásilky faxem nebo e-mailem platí druhý den po odeslání této zásilky
odesílatelem.
4. Poskytovatel prohlašuje, že poskytovaná služba a dodávané zboží není zatíženo žádnými
právy třetích osob. Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob při poskytování služby a dodání zboží.
5. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
6. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím
s plněním této smlouvy, je český jazyk.
7. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou informací týkajících se
obchodního tajemství.
Článek XIV.
Zánik smluvního vztahu
1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
a. řádným uplynutím délky smluvního vztahu při splnění všech závazků řádně a včas;
b. dohodnou obou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených
nákladů;
c. okamžikem, kdy celkové finanční plnění smlouvy dosáhne částky 100.000,- Kč bez
DPH;
d. v případě ztráty technické způsobilosti servisního střediska k poskytování služby;
e. výpovědí ze strany poskytovatele s udáním důvodu s výpovědní lhůtou v délce
3 měsíců, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení
výpovědi objednateli;
f. výpovědí ze strany objednatele bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce 1 měsíc,
která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi
poskytovateli;
g. jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení
poskytovatelem.
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