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RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍ LO č. 165410163

I.
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Se sídlem: Tychonova 1.160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: C'Z60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopč 28, Praha 1

Zaměstnanec pověřený jednáním:
ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory 
sekce vyzbrojování a akvizic MO 
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ 

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praba 6 

Kontaktní osoba: Ing. Pavel HRADECKÝ
Telefonické a faxové spojení:

telefon: +420 973 215 085 
E-mail: pavel.hradecký@armv.cz 
fax: +420 973 214 685

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:
mjr. Ing. Jan STEHLÍK, kpt. Bc. Jan SAI.ABA 

Telefonické, E-mailovč a faxové spojení:
Telefon: + 420 973 230 531, 973 230 537 
E-mail; i.opravv@seznam.cz 
fax: + 420 973 230 530

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6 
datová schránka: hjyaavk 

(dále jen „objednatel")

a

Vojenský technický ústav, s.p.
Zapsaný: v obchodním rejstříku v oddílu A. vložce 75859, vedené u Městského soudu

v Praze
Se sídlem; Mladoboleslavská 944. Praha 9 - Kbely, PSČ 197 06
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Osoba oprávněná k jednání: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel VTU, s.p.
Kontaktní osoba: ing. Josef ZIKMUND
Telefonické, E-mailové a faxové spojení:

telefon: +420 910 105 590

mailto:i.opravv@seznam.cz
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E-mail: josef.zikmund@vtusp.cz 
fax: +420 910 105 499

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Rostislav HÓFER 
Telefonické, E-mailové a faxové spojení:

telefon: +420 910 105 560 
E-mail: rostislav.hofer@vtusp.cz 
fax: +420 910 105 499

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav s.p., odštěpný závod VTÚPV 
Víta Nejedlého 691 
682 01 Vyškov

(dále jen „zhotovitel44),

podle ustanovení § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen ,,NOZ“) uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou z důvodu použití ustanovení § 18 odst. 1 písm. 
e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon4"), 
mimo působnost tohoto zákona, tuto

rámcovou smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva44).

II.
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zabezpečení plné funkčnosti a provozuschopnosti, provozní 
spolehlivosti a obnovení stanovených technických parametrů vojenských automobilů armády České 
republiky T-815 8x8 s hákovým nakladačem Multilift MK IV k jejich využití při plnění úkolů 
v zahraničních misích, při vyhlášení krizových stavů a při zabezpečení běžného života vojsk.

III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je:

1.1. Provádění díla, které se týká zajištění a provedení kontrolní prohlídky (dále jen 
„defektace44) a běžné opravy (dále jen „BO") vojenských automobilů T-815 8x8 
s hákovým nakladačem Multilift MK IV (dále jen „vozidlo44) na území České republiky 
v následujícím rozsahu:

a) provedení defektace vozidla na základě schválené Výzvy k provedení defektace č. 
(dále jen „Výzva k defektaci44) zahrnující požadavek zjištění rozsahu poruchy nebo již 
známou závadu na vozidle uvedenou v Požadavkovém listu č./rok (dále jen 
„Požadavkový list44), stanovení její příčiny, stanovení potřeby náhradních dílů 
k jejímu odstranění a stanovení předpokládaného času k jejímu odstranění; současně je 
defektace zaměřena na zjištění technického stavu vozidla a následné odstranění
zjištěných poruch a závad, jejich příčin a zpracování cenové kalkulace za provedení 
díla tak, aby byl naplněn účel smlouvy;

b) provedení BO vozidla na základě schválené Výzvy k provedení běžné opravy č. (dále 
jen „Výzva k BO“) dle ČSN 300033 „Názvosloví provozu, údržby a oprav silničních 
vozidel pro motorovou dopravu44 (dále jen „ČSN 30003344) zahrnující opravu všech 
závad zjištěných při defektaci a zapracovaných do Požadavkového listu nebo 
provedení BO vozidla bez požadavku na provedení defektace

mailto:josef.zikmund@vtusp.cz
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podle zhotovitelem zpracované technické dokumentace splňující podmínky českých 
a evropských norem, standardů a ISO a podmínky technické dokumentace výrobce daného 
typu vozidla, podle jiné technické dokumentace tuzemského i zahraničního zhotovitele 
zpracované podle českých a evropských norem, standardů a ISO nebo podle dalších 
souvisejících obecně platných technických předpisů, kterými se souhrnně rozumí dílenské 
příručky pro příslušný typ vozidla a ostatní dokumentace pro příslušné typy vozidel 
uvedená v příloze č. 10 této smlouvy (dále jen „TD"). Při provádění BO vozidel musí být 
zabezpečeno dodržování všeobecně závazných norem a standardů uvedených 
v příloze č. 10 této smlouvy.

1.1.1. Součástí úkonů uvedených v bodu 1.1. písni, b) smlouvy je rovněž:

a) výměna nebo BO záložních náhradních dílů a příslušenství v případě jejich 
opotřebení nebo poškození (netyká se chybějících součástí, oprav avvměnv 
pneumatik) v souladu se Seznamem nářadí a pomůcek resp. Soupravou záložních 
součástek, nářadí a příslušenství (je součástí provozní dokumentace vozidla);

b) doplnění provozní dokumentace a provedení záznamů do provozní dokumentace 
včetně uvedení záručních podmínek v souladu s provedenými pracemi;

c) provedení všech zákonných revizí, kalibrací a stanovených kontrol určených 
technických zařízení a částí vozidel nutných pro jeho provoz;

d) zabezpečení složení přepraveného vozidla podle podmínek uvedených v čl. VII. 
bod 6.3.3. této smlouvy z jiného dopravního prostředku;

e) provedení dalších nepředpokládaných úkonů v rámci BO nad rozsah stanovený 
v Pošadavkovém listu po odsouhlasení objednatelem na základě kontrolního 
zjištění v rozsahu uvedeném v bodu 1.1. písm. a) tohoto článku a podle podmínek 
uvedených v čl. VII. odst. 15. této smlouvy (dále jen „další úkony")

(vše dále jen „dílo")

1.2. Závazek objednatele za řádně provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu za dílo.

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude prováděno na základě písemných výzev ve smyslu 
ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona, přičemž výzvou se rozumí:

a) Výzva k defektaci zpracovaná objednatelem na základě průběžně předkládaných požadavků 
provozovatelů vozidel formou Pošadavkového listu, jehož struktura a obsah je uveden 
v příloze č. 2 této smlouvy, dále pak

b) Výzva k BO zpracovaná objednatelem na základě cenové nabídky uvedené v příslušném 
Pošadavkovém listu k provedené defektaci zhotovitelem nebo Výzva k BO zpracovaná 
objednatelem na základě požadavku k provedení konkrétního úkonu.

Pro potřeby smlouvy se dále uváděný pojem „provádění díla" vždy vztahuje na realizaci 
požadavku uplatněného formou Výzvy k BO, přičemž se bude jednat o dílčí plnění této smlouvy. 
Forma, struktura a obsah Výzvy k defektaci a Výzvy k BO je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že provedením defektace zhotovitelem nevzniká povinnost 
objednatele následně požadovat provedení BO.

IV.
Cena za dílo

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na jednotné ceně za 1 hodinu opravárenské činnosti zahrnující mzdové náklady



a veškeré ostatní náklady spojené s opravárenskou činností všech profesí při BO a za provedení 
dalších úkonů specifikovaných v či. III. odst. 1. písm. e) smlouvy (dále jen ,,normohodina“) 
a to ve výši:

720,00 Kč bez DPH
(slovy: sedmsetdvacet korun českých).

K ceně za 1 normohodinu bez DPH se přičítá DPH ve výši platné v den zdanitelného plnění.
Cena za 1 normohodinu v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na jednotné ceně za provedení defektace a za provedení kontrolního zjištění při 
stanovení ceny dalších úkonů v místě určeném v čl. V. odst. 1. této smlouvy a to ve výši:

4 132,23 Kč bez DPH
(slovy: čtyřitisícestotřicetdva 23/100 korun českých).

K ceně za provedení defektace bez DPH se přičítá DPH ve výši platné v den zdanitelného 
plnění. Cena za defektaci u útvaru je v souladu s čl. IV. bod 4.1.1 navýšena o náklady za dobu 
strávenou na cestě v sazbě uvedené v příloze č. 4.
Cena za provedení defektace v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

3. Smluvní strany se dále ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na způsobu stanovení ceny za provádění díla popsaném dále v tomto článku.

4. V Požadavkovém listu je zhotovitel povinen předložit nabídkovou cenu podle čl. VII. odst. 3. 
této smlouvy, která se bude skládat ze součtu nákladů za vlastní úkony, materiálových nákladů, 
kooperací, ostatních nákladů a nákladů na speciální úkony, které zhotovitel nebo jeho 
subdodavatelé vynaloží při provádění díla.

4.1. Náklady na vlastní úkony zahrnují dobu odpracovanou pracovníky zhotovitele přímo při 
provádění díla, cenu za vybrané opravy uvedené v příloze č. 9 této smlouvy a dále dobu 
strávenou na cestě.

4.1.1. Náklady za dobu strávenou na cestě v sazbě uvedené v příloze č. 4 této smlouvy se 
použijí v případě, že provádění díla bude realizováno u útvaru nebo zařízení 
Ministerstva obrany (dále jen ,,útvar“) nebo na místě, kde nepojízdné vozidlo 
plnilo stanovené úkoly.

4.1.2. Pro výpočet nákladů na vlastní úkony je pro dobu odpracovanou pracovníky 
zhotovitele přímo při provádění díla použita cena za normohodinu uvedená 
v odst. 1. tohoto článku.

4.2. Materiálové náklady zahrnují pouze nezbytně nutný materiál, který zhotovitel pořídí pro 
provádění díla a v Požadavkovém listu uvede jeho název a označení, cenu za měrnou 
jednotku, počet měrných jednotek a celkovou cenu. Nezbytně nutný materiál může být 
pouze charakteru náhradních dílů a komponentů vozidel nebo olejů, maziv a provozních 
kapalin (dále jen “PHM”). Tyto náklady uvedené v nabídkové ceně příslušného 
Požadavkového listu musí být ve výši, která odpovídá ceně v místě a čase obvyklé.

4.2.1. Při použití náhradních dílů a použitého materiálu zhotovitel stanoví cenu v totožné 
výši skutečné ceny pořízení bez DPH. Cenu pořízení zhotovitel doloží kopií 
daňového dokladu od svého dodavatele.

Rámcová smlouva o dílo č. 165410163, strana 4
(celkem 21)

4.3. Kooperace zahrnuje náklady, které zhotovitel vynaloží na provádění díla prostřednictvím 
subdodavatelů, přičemž ceny kooperace musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým.
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4.4. Ostatní náklady zahrnují zejména náklady zhotovitele za dopravné při použití montážních 
automobilů při sazbách a způsobu výpočtu vzdáleností, které jsou uvedeny v příloze č. 4 
této smlouvy. Dále zahrnují náklady za ubytování pracovníků zhotovitele a subdodavatelů 
v případech, kdy bylo dílo zhotovováno mimo sídlo provozovny zhotovitele nebo 
subdodavatelů, a to v cenách, které nesmí přesáhnout výši uvedenou v příloze č. 4 této 
smlouvy. Současně zahrnují náklady na ostatní doložitelné činnosti, které bylo nutno 
provádět v souvislosti s provedením úkonů uvedených v Požadavkovém listu.

4.4.1. Náklady na ostatní doložitelné činnosti zahrnují náklady zhotovitele nebo
subdodavatele specifikované v Požadavkovém listu:
- za výměnu nebo BO součásti v soupravě záložních náhradních dílů 

a příslušenství v případě jejich opotřebení nebo poškození (netýká se chybějících 
součástí);

- za BO náhradních dílů;
- za provedení všech zákonných revizí a kalibrací určených technických zařízení.

5. Nabídková cena bez DPH, která bude zpracována podle odst. 1. až odst. 4. tohoto článku, 
zahrnuje veškeré nezbytné a odůvodněné náklady zhotovitele a v případě schválení smluvních 
stran podpisem příslušné Výzvy se stává cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou.

6. Cena za provedení dalších úkonů v rámci provádění BO je tvořena a zpracována podle zásad 
uvedených v tomto článku s tím, že podklady k jejich provedení jsou zpracovány v souladu se 
Zápisem o zjištění dalších úkonů — nabídka (dále jen „Zápis o DU“) dle přílohy č. 6 této 
smlouvy a v případě schválení smluvních stran podpisem se stává cenou nejvýše přípustnou 
a nepřekročitelnou.

7. Objednatel má právo rozhodnout o ukončení BO konkrétního vozidla při zjištění dalších 
nepředpokládaných a v Požadavkovém listu nedefinovaných úkonů v rámci provádění BO podle 
podmínek uvedených v čl. VII. odst. 15. této smlouvy. V tomto případě uhradí objednatel 
zhotoviteli doposud účelně vynaložené a doložené náklady.

8. Cena pro fakturaci za provedení díla musí vycházet ze skutečně vynaložených nákladů 
zhotovitele, přitom však cena za jednotlivé náklady nesmí překročit cenu uvedenou v příslušné 
Výzvě k defektaci nebo Výzvě k BO schválené zhotovitelem a skladba jednotlivých nákladů musí 
odpovídat těmto schváleným příslušným Výzvám. Výši jednotlivých nákladů je zhotovitel 
povinen doložit při fakturaci prováděného díla způsobem uvedeným v čl. VIII. odst. 2. a odst. 3. 
této smlouvy.

9. K fakturované ceně bez DPH se přičítá DPH ve výši platné v den zdanitelného plnění.

10. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly podkladové dokumentace pro kalkulaci fakturovaných 
cen (tj. např. mzdové podklady, materiálové výdejky, daňové doklady - faktury apod.) za 
provedené dílo uložené u zhotovitele, a to v době od zahájení plnění této smlouvy až do jednoho 
roku po ukončení jejího plnění tj. do jednoho roku po provedení a předání díla. V případě 
zjištění neoprávněně fakturovaných nákladů, za což se považuje i nedoložení těchto nákladů, je 
zhotovitel povinen vystavit opravný daňový doklad a vrátit objednateli finanční částku, která 
odpovídá zjištěným rozdílům. Předložení dokumentace ke kontrole si objednatel vyžádá 
písemně.

11. Smluvní strany se dohodly, že dílo, které je specifikováno v čl. III. odst. 1. této smlouvy bude 
prováděno v následujících letech s těmito finančními limity:

v roce 2016 do (max.) 10 000 000.00 Kč včetně DPH.
v roce 2017 do (max.) 8 000 000.00 Kč včetně DPH.
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v roce 2018 do (max.) 6 000 000,00 Kč včetně DPH.
Celkový finanční objem za provádění díla po dobu platnosti smlouvy nepřekročí 24 000 000,00 
Kč včetně DPH

(slovy: dvacetčtyřimiliónů korun českých).

Ustanovení tohoto článku nezakládá zhotoviteli nárok na vymáhání provádění díla do výše 
uvedených finančních limitů.

12. V případě potřeby objednatele a sjeho souhlasem může dojít ke změnám finančních limitů 
v jednotlivých letech uvedených v odst. 11. tohoto článku při zachování uvedeného celkového 
finančního limitu, což smluvní strany upraví dodatkem v souladu s čl. XV. odst. 2. této 
smlouvy.

V.
Místo provádění díla

1. Místem plnění a provádění díla jsou:
a) sídlo - provozovna zhotovitele

Vojenský technický ústav s.p., odštěpný závod VTÚPV, Víta Nejedlého 691, 682 01 
Vyškov (dále jen „provozovna zhotovitele14);

b) útvary, u kterých jsou vozidla zařazena nebo provozována, seznam útvarů je uveden 
v příloze 1 této smlouvy;

c) místa, kde nepojízdné vozidlo plnilo stanovené úkoly (bude uvedeno v Požadavkovém 
listu).

2. Místo plnění bude stanoveno při zpracování Požadavkového listu objednatelem a potvrzeno 
zhotovitelem v rámci schvalovacího procesu Výzvy k defektaci a následně zpracované Výzvy 
k BO nebo samotné Výzvy k BO.

VI.
Doba provádění díla

1. Zhotovitel zahájí provádění díla po podpisu smlouvy na základě doručené schválené Výzvy 
k defektaci nebo Výzvy k BO a poslední požadavek na provedení díla formou schválené Výzvy 
k defektaci nebo Výzvy k BO předloží objednatel tak, aby celkové provedení díla zhotovitelem 
bylo ukončeno nejpozději do 30. listopadu 2018.

2. Dílo bude realizováno dílčím plněním. Dílčím plněním pro účely této smlouvy se rozumí 
provedení díla na základě Výzvy k defektaci a následně zpracované Výzvy k BO nebo na základě 
samostatné Výzvy k BO. První dílčí plnění bude provedeno po podpisu smlouvy a další dílčí 
plnění pak následně měsíčně příslušného roku trvání smlouvy, tzn. maximálně 12 dílčích 
plnění/rok (objednatel není povinen požadovat dílčí plnění pravidelně každý měsíc).

3. Ukončením provádění díla, které je předmětem smlouvy, se rozumí datum podpisu posledního 
Protokolu o předání a převzetí díla zpracovaného dle přílohy č. 5 této smlouvy po jeho předání 
u útvaru nebo v provozovně zhotovitele zástupci obou smluvních stran.

4. Do doby prodlení se nezapočítává doba od oznámení připravenosti k předání provedeného díla 
objednateli stanoveným způsobem. Do doby prodlení se rovněž nezapočítává doba od zaslání 
Zápisu o DÚ zhotovitelem do doby jeho potvrzení objednatelem stíní, že provedení díla 
s realizací dalších úkonů musí být ukončeno nejpozději do 30. listopadu 2018.

5. Zhotovitel je povinen realizovat provádění díla ve lhůtách, které potvrdil ve Výzvě k defektaci 
a následně zpracované Výzvy k BO nebo v samostatné Výzvě k BO.
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VII.
Způsob a podmínky pro provádění díla

1. Objednatel pověřil jako svého zástupce pro předání vozidel k provedení díla 
a k převzetí vozidel po ukončení díla velitele, náčelníka (ředitele) příslušného útvaru, nebo jím 
zplnomocněnou osobu (dále jen „provozovatel"). Jméno, telefonické, faxové a e-mailové 
spojení těchto osob bude uvedeno na konkrétním Požadavkovém listu. V případě udělení plné 
moci, musí byt tato přílohou Protokolu o předání a převzetí díla.

2. Postup při vyžadování a provádění defektace

2.1. Na základě požadavků provozovatele uplatněných v příslušném informačním systému 
zpracuje zástupce oprávněný jednat ve věcech technických (dále jen ..ZOVT) první 
strany Požadavkových listů na každé vozidlo samostatně ve dvou výtiscích, očísluje je 
vzestupně s vyznačením příslušného roku plnění této smlouvy.

2.2. ZOVT v Požadavkovém listu rozhodne o provedení nebo neprovedení defektace 
a současně rozhodne o tom, zda se defektace provede v provozovně zhotovitele, 
u útvaru, nebo v místě, kde nepojízdné vozidlo plnilo stanovené úkoly. Následně 
ZOVT provede schválení Požadavkových listů.

2.3. K realizaci defektace zašle ZOVT objednateli oba výtisky Požadavkových listů vždy 
ke 30. dni měsíce daného kalendářního roku trvání této smlouvy způsobem uvedeným 
v čl. XIII. odst. 11. této smlouvy. Zasílá i Požadavkové listy, ve kterých nepožaduje 
defektaci a to k provedení cenové nabídky na požadovanou konkrétní BO.

2.4. Objednatel provede kontrolu úplnosti údajů na zaslaných Požadavkových listech 
a zpracuje Výzvu k defektaci ve dvou výtiscích a očísluje ji vzestupně s vyznačením 
příslušného roku plnění smlouvy. Následně provede schvalovací proceduru Výzvy 
k defektaci a oba výtisky zašle doporučeně poštou do 5 pracovních dní zhotoviteli.

2.5. Zhotovitel Výzvu k defektaci schválí, jeden výtisk si ponechá a druhý výtisk zašle 
doporučeně poštou obratem zpět objednateli. Takto podpisem schválená Výzva 
k defektaci smluvními stranami znamená uzavření smlouvy na provedení díla.

2.6. Zhotovitel je povinen do 7 pracovních dní od obdržení Výzvy k defektaci zpracovat 
harmonogram přistavení vozidla a termíny z něj zaslat jednotlivým útvarům na jejich 
elektronické adresy k zabezpečení přípravy vozidel k vlastnímu provedení defektace. 
Harmonogram musí zohlednit jak požadavek na provedení defektace u útvaru, tak 
požadavek na provedení defektace v místě, kde nepojízdné vozidlo plnilo stanovené 
úkoly, nebo podmínky pro požadavek provedení defektace v provozovně zhotovitele. 
Harmonogram přistavení vozidla k realizaci defektaci vozidel dle jednotlivých
objednávek zasílá zhotovitel na vědomí ZOVT.

2.7. Při prováděné defektaci u útvaru nebo v místě, kde nepojízdné vozidlo plnilo 
stanovené úkoly, musí k zabezpečení vjezdu do objektu útvaru harmonogram 
přistavení vozidla obsahovat zejména termín provedení defektace, jména a příjmení 
osob provádějící defektaci, typ a registrační značku (dále jen „RZ") vozidla zhotovitele.

2.7.1. Provozovatel je povinen v plánovaný den defektace u útvaru nebo v místě, kde 
nepojízdné vozidlo plnilo stanovené úkoly, vytvořit podmínky pro vjezd 
pracovníků zhotovitele do objektu a přistavit vozidlo k provedení defektace.

2.7.2. Provozovatel je povinen v plánovaný den defektace u útvaru nebo v místě, kde 
nepojízdné vozidlo plnilo stanovené úkoly, zajistit u vozidla přítomnost 
odpovědné osoby, která má vozidlo převzato
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2.8. V případě, že ZOVT požaduje provedení defektace u zhotovitele, musí zhotovitel 
termín oznámit provozovateli vozidla tak, aby si mohl provozovatel v rámci 
plánovacího procesu útvaru naplánovat cestu do provozovny zhotovitele, tj. nejméně 
7 pracovních dní před stanoveným termínem defektace.

2.8.1. Při požadavku na provedení defektace nepojízdného vozidla, které musí být 
přepraveno do provozovny zhotovitele na náklady objednatele jiným přepravním 
prostředkem, je nutné v některých případech zohlednit vyžádání přepravy 
nadrozměmého nákladu, které trvá až 30 kalendářních dnů.

2.8.2. Pokud se provádí defektace u zhotovitele, provede provozovatel předání vozidla 
ve stanoveném termínu s využitím postupu uvedeném v bodech 6.3.1. až 6.3.4. 
tohoto článku smlouvy.

2.8.3. Pokud bude po provedené defektaci následovat BO, nebudou úkony 
demontáže provedené v rámci defektace zahrnuty do ceny BO, pokud bude 
defektace prováděna v provozovně zhotovitele.

2.9. Ke každé provedené defektaci zpracuje zhotovitel ve dvou výtiscích Protokol 
o provedení defektace, ve kterém uvede zejména seznam zjištěných závad a rozsah 
úkonů k provedení opravy. Protokol o provedení defektace musí obsahovat identifikační 
údaje zhotovitele, jména a příjmení osob zhotovitele, které defektaci provedly, 
identifikační údaje provozovatele vozidla, jména a příjmení osob provozovatele, které 
byly u defektace přítomny a identifikační údaje vozidla včetně jeho RZ.

2.10. Protokol o provedení defektace předloží zhotovitel k vyjádření ZOVT, který ho zašle 
provozovateli vozidla. Provozovatel vozidla potvrdí Protokol o provedení defektace a se 
svým odborným vyjádřením a doporučením dalšího postupu jej zašle zpět ZOVT. 
Odborné vyjádření a doporučení dalšího postupu provozovatele vozidla musí být 
přiloženo k Protokolu o provedení defektace a stává se jeho součástí. ZOVT následně 
provede posouzení zjištěných závad a rentabilitu navržené BO, rozhodne o rozsahu 
provedení navrhovaných úkonů včetně stanovení místa provádění díla a toto 
potvrdí svým podpisem.

2.11. Oba výtisky potvrzeného Protokolu o provedení defektace zasílá ZOVT zpět zhotoviteli 
do 5 pracovních dní ke zpracování cenové nabídky. K provedení kontroly při fakturaci 
si ZOVT pořídí kopii, kterou si založí do vlastní dokumentace.

2.12. Defektace požadovaná objednatelem musí být zhotovitelem provedena do 30 dnů od 
podpisu Výzvy k defektaci poslední smluvní stranou s výjimkou defektace nepojízdného 
vozidla dle odst. 2.8.1. tohoto článku, kde se zohledňuje prokázaná doba k vyžádání 
přepravy nadrozměmého nákladu.

3. Po obdržení všech Protokolů o provedení defektace od ZOVT zpracuje zhotovitel do 
5 pracovních dní ve dvou výtiscích cenovou nabídku k příslušným Pozadavkovým listům na 
základě obdržených Protokolů o provedení defektace. Ke každé BO zpracuje zhotovitel ve 
dvou výtiscích TD, kterou přiloží k příslušnému Požadavkověmu listu. Zhotovitel zpracuje 
TD i na úkony prováděné smluvním subdodavatelem.

4. Požadavkové listy s TD schválené osobou oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele 
a s Protokoly o provedení defektace podle seznamu v příslušném Pokynu k provedení 
defektace zhotovitel ve dvou výtiscích zašle ZOVT. Pokud nebude zhotovitel ze závažných 
důvodů schopen předložit ZOVT takto zpracované Požadavkové listy v termínu uvedeném



vodst. 3. tohoto článku smlouvy, je povinen v tomto termínu tyto důvody sdělit ZOVT 
a navrhnout náhradní termín provedení.

5. Postup při vyžadování BO

5.1. U takto zpracovaných Požadavkových listů zhotovitelem ZOVT po jejich obdržení 
provede:
- kontrolu zpracované cenové nabídky;
- stanovení ceny v místě a čase obvyklé ke každému Požadavkovému listu;
- posouzení zpracovaných TD a schválení obou výtisků;
- upřesnění požadovaného rozsahu státního ověřování jakosti (dále jen ,,SOJ“) ve 

spolupráci se zástupcem Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní 
ověřování jakosti (dále jen ,,ZSOJ“) a doplnění konkrétní TD v případě uplatnění 
požadavku na SOJ;

- doplnění místa provedení opravy.

5.1.1. V případě, že ZOVT na základě předložené cenové nabídky rozhodne
0 neprovedení BO z hlediska její rentability nebo ieií technické
neuskutečnitelnosti. vyznačí tuto skutečnost na Požadavkovém listu s uvedením 
ceny pouze za provedení defektace vozidla.

5.1.2. Následně Požadavkové listy schválí a do 5 pracovních dní ode dne doručení od 
zhotovitele odešle ZSOJ k vyjádření a posouzení TD.

5.1.3. ZSOJ řeší své požadavky, připomínky a návrhy se ZOVT. Po vyřešení 
požadavků, připomínek a návrhů odešle ZSOJ posouzené Požadavkové listy 
a TD se svým odborným stanoviskem objednateli k realizaci.

5.2. Objednatel provede kontrolu úplnosti údajů všech zaslaných Požadavkových listů 
a příslušné TD. Následně zpracuje Výzvu k BO ve dvou výtiscích a očísluje ji vzestupně 
s vyznačením příslušného roku plnění smlouvy. Následně provede schvalovací proces 
Výzvy k BO a oba výtisky zašle doporučeně poštou do 10 pracovních dní zhotoviteli.

5.3. Nejpozději následující den po schválení Výzvy k BO objednatel zašle ZSOJ informace 
o jejím schválení e-mailem na adresu: zsoi.sternberk@,seznam.cz.

6. Provádění BO

6.1. Zhotovitel Výz\’u k BO schválí, jeden výtisk si ponechá a druhý výtisk zašle doporučeně 
poštou do 5 pracovních dní zpět objednateli. Takto podpisem schválená Výzva k BO 
smluvními stranami bude znamenat uzavření smlouvy na provedení díla. Kopii 
schválené Výzvy k BO zasílá zhotovitel ZOVT, který uvědomí dotčené útvary o místě
a termínech provádění BO.

6.2. Provozovatel je následně v termínu stanoveném ve schválené Výzvě k BO povinen 
zabezpečit předání vozidla zhotoviteli k provedení BO v provozovně zhotovitele nebo 
ve vyčleněném prostoru u útvaru, případně na místě, kde nepojízdné vozidlo plnilo 
stanovené úkoly.

6.2.1. K provedení BO předá provozovatel vozidlo úplné, nedemontované, běžně 
opotřebované provozem včetně veškeré potřebné průvodní dokumentace vozidla
1 specializované nástavby. Chybějící příslušenství, komponenty vozidla 
a komunální nářadí nesmí být doplňováno.

6.2.2. Po provedení BO částí vozidla, které vyžadují zákonnou revizi, kalibraci 
a stanovenou kontrolu nezbytnou pro jeho provozování je zhotovitel povinen 
zabezpečit její provedení.
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6.2.3. V případě, že po provedení BO je nezbytná další servisní údržba týkající se 
seřízení, dotažení apod., uvede tuto skutečnost zhotovitel v Protokolu o předání 
a převzetí díla. Tato servisní údržba musí být zahrnuta v cenové nabídce 
příslušného vozidla a nesmí být fakturována samostatně.

6.2.4. Po provedení BO je zhotovitel povinen provést o provedených úkonech zápis do 
provozní dokumentace (provozní sešit, záznamník účelové nástavby) včetně 
fakturované ceny s DPH u každého vozidla.

6.3. Provádění BO v provozovně zhotovitele

6.3.1. V provozovně zhotovitele bude vozidlo předáno provozovatelem v termínu 
stanoveném ve schválené Výzvě k BO. Konkrétní čas nasunutí vozidla upřesní 
provozovatel e-mailem, faxem nebo písemně poštou.

6.3.2. Při předání vozidla zhotoviteli k provedení BO bude provedena kontrola 
technického stavu a úplnosti předávaného vozidla podle příslušné dokumentace, 
provozovatel sepíše ve dvou výtiscích Protokol o předání a převzetí díla a po 
vyjádření zástupce zhotovitele a provozovatele jej následně oba zástupci 
podepíší.

6.3.3. V případě nepojízdnosti vozidla se zhotovitel zavazuje na své náklady složit 
vozidlo z automobilního nebo železničního dopravního prostředku v provozovně 
zhotovitele, nebo v nejbližším místě k provozovně zhotovitele, uzpůsobeném 
ke složení opravovaného vozidla a přepravit jej za účasti zástupce provozovatele 
do provozovny zhotovitele.

6.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit skladování a zajištění převzatých vozidel 
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 
a to až do doby jejich předání provozovateli v provozovně zhotovitele.

6.3.5. Zhotovitel je povinen oznámit písemně provozovateli e-mailem, faxem nebo 
písemně poštou připravenost k předání vozidla po dokončení BO a umožnit mu 
řádnou kontrolu při přejímce provedeného díla. Provozovatel je povinen do 
15 kalendářních dnů od přijetí oznámení zahájit převzetí vozidla po provedení 
BO. ZOVT se zavazuje, že provozovatel po provedení BO zabezpečí přepravu 
vozidla z provozovny zhotovitele.

6.3.6. Pokud bude od ZOVT vyžádáno SOJ, bude v provozovně zhotovitele nebo 
smluvního dodavatele (i zahraničního) provedeno ZSOJ.

6.3.7. Po provedení BO převezme provozovatel vozidlo od zhotovitele, o převzetí 
vozidla sepíše zhotovitel ve třech výtiscích Protokol o předání a převzetí díla 
a po vyjádření zástupce provozovatele a zhotovitele jej oba zástupci podepíší. 
Jeden výtisk protokolu přiloží zhotovitel k daňovému dokladu - faktuře.

6.3.8. Převzetí vozidla bude realizováno dle ČOS 051663 “Požadavky na jízdní 
zkoušku vozidla prováděnou dodavatelem při výstupní kontrole a požadavky na 
dodavatele při zkušební jízdě vozidla v rámci státního ověřování jakosti a při 
zkušební jízdě v rámci předání vozidla odběrateli11.

6.4. Provádění BO u útvaru nebo na místě, kde nepojízdné vozidlo plnilo stanovené
úkoly

6.4.1. Ve vyčleněném prostoru u útvaru nebo na místě, kde nepojízdné vozidlo plnilo 
stanovené úkoly, bude vozidlo předáno provozovatelem v termínu stanoveném

Rámcová smlouva o dílo č. 165410163, strana 10
(celkem 21)



ve schválené Výzvě k BO. Zhotovitel písemně e-mailem, faxem nebo písemně 
poštou upřesní:
- konkrétní čas příjezdu servisní skupiny;
- dobu trvání provádění BO;
- čísla občanských průkazů osob, které budou provádět BO, jejich jména 

a příjmení;
- typ vozidla nebo vozidel a jejich RZ.
Uvedené údaje zašle provozovateli a ZOVT. Údaje budou sloužit k zabezpečení 
vstupu osob a vjezdu vozidel do prostoru útvaru a pro kontrolu podkladů 
k fakturaci.
Po provedení opravy tyto údaje provozovatel ověří a zhotoviteli potvrdí 
Dokladem o provedení opravy zpracovaným podle přílohy č. 7 této smlouvy ve 
třech výtiscích. Dva výtisky předá provozovatel zhotoviteli k fakturaci 
provedené BO a jeden výtisk zašle ZOVT k provedení kontroly dokladů 
přiložených k fakturaci.

6.4.2. Při předání vozidla zhotoviteli k provedení BO bude provedena kontrola 
technického stavu a úplnosti předávaného vozidla podle příslušné dokumentace, 
provozovatel sepíše ve dvou výtiscích Protokol o předání a převzetí díla a po 
vyjádření zástupce zhotovitele a provozovatele jej následně oba zástupci 
podepíší.

6.4.3. V případě potřeby zhotovitele zabezpečí provozovatel přítomnost osoby 
odpovědné za provoz vozidla na dobu nezbytně nutnou.

6.4.4. Po provedení BO převezme provozovatel vozidlo od zhotovitele, o převzetí 
vozidla sepíše zhotovitel ve třech výtiscích Protokol o předání a převzetí díla 
a po vyjádření zástupce provozovatele a zhotovitele jej oba zástupci podepíší. 
Jeden výtisk protokolu přiloží zhotovitel k daňovému dokladu - faktuře.

7. Objednatel je oprávněn v souladu s § 2593 a § 2594 NOZ prostřednictvím pověřených 
pracovníků provádět průběžnou kontrolu plnění díla podle TD včetně kontroly podkladové 
dokumentace pro kalkulaci fakturovaných cen. O prováděné kontrole musí být zhotovitel 
objednatelem informován 3 pracovní dny předem z důvodu přípravy požadovaných podkladů 
pověřeným pracovníkům, kteří se prokáží plnou mocí vystavenou objednatelem.

8. Použité náhradní díly (dále jen ,,ND“) musí být shodné s ND použitými ke konstrukci 
silničních vozidel, jejichž technická způsobilost byla schválena pro provoz na pozemních 
komunikacích. Při provádění díla mohou být použity originální ND (OEM), alternativní ND 
(OES) a ostatní ND odpovídající kvality s osvědčením, že odpovídají kvalitě konstrukčních 
částí použitých při montáži dotyčné techniky a byly vyrobeny podle specifikací a výrobních 
norem techniky nebo originálního dílu. Nepřipouští se použití replik a kopii. Použité náhradní 
díly musí plnit ustanovení Nařízení Komise (EU) číslo 461/2010 ze dne 27. května 2010. 
Pryžové části nesmí být v době montáže starší 12 měsíců, náhradní díly znovovýroby starší 
24 měsíců. V případě nedostupnosti výše specifikovaných ND je přípustné použití ND 
nových, starší dvou let, u kterých byla provedena repase, tj. očista (dekonzervace), rozebrání, 
prohlídka, případná BO, výměna všech částí ND se stanovenou, překročenou dobou 
životnosti, seřízení a přezkoušení parametrů předepsaných výrobní technickou dokumentací. 
Pro provedení BO lze použít i ND po celkové opravě provedené podle ustanovení ČSN 30 
0033. Od provedení celkové opravy ND nesmí uplynout doba delší než 24 měsíců. V případě 
nedostupnosti náhradního dílu, s jehož použitím v technice byla schválena technická 
způsobilost, lze výjimečně užít záměnný ND. Ten musí být homologován (schválen) pro 
použití v dané kategorii silničních nebo vojenských vozidel podle příslušných právních
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předpisů. Nesmí jakýmkoliv způsobem měnit bojové a užitné vlastnosti a v základním 
technickém popisu schválené parametry techniky. Použití záměnného náhradního dílu 
k provedení BO musí být předem projednáno se ZOVT. schváleno výrobcem techniky nebo 
jeho právním nástupcem pokud existuje. Posouzení způsobu montáže musí byt provedeno 
akreditovanou zkušebnou a následně schváleno ZOVT. Zhotovitel je povinen doložit doklady 
prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.

9. Zhotovitel musí provozovateli při předání vozidla po provedení BO předložit k odběru 
všechny ND, které byly po demontáži vyměněny s výjimkou spotřebního materiálu. Převzetí 
nebo nepřevzetí těchto ND provozovatelem musí být zaznamenáno v Protokolu o předání 
a převzetí díla.

10. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit výměnu náplní PHM u opravovaných celků jednotlivých 
typů vozidel v množství a druzích podle mazacího plánu příslušného vozidla. Výpis 
z mazacího plánu přikládá ZOVT v případě potřeby k Požadavkovému listu, který je součástí 
schválené Výzvy k BO.

11. Zhotovitel je povinen zabezpečit ekologickou likvidaci nepřevzatých vyměněných ND 
a použitých náplní PHM odebraných z opravovaných celků jednotlivých vozidel na vlastní 
náklady. Zhotovitel je původcem odpadu, který při provádění díla vznikne a zajistí jeho 
odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.

12. Zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo odpovídající platným technickým, bezpečnostním 
a hygienickým normám a předpisům výrobce vozidla s doklady nezbytnými k převzetí 
a užívání díla v českém jazyce. Zhotovitel se zavazuje, že při předání vozidla po dokončení 
díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele vybavená plnou mocí se 
znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
dílčího plnění. V opačném případě provozovatel dílčí plnění nepřevezme.

13. Dílčí plnění díla. které již v průběhu jeho provádění vykazuje vady nebo odporuje smlouvě, 
musí zhotovitel nahradit na vlastní náklady bezvadným plněním. Vznikne-li tímto objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel.

14. Provozovatel nepřevezme dílčí plnění, které vykazuje vady, odporuje smlouvě nebo v případě 
zhotovitelem nepředloženého Osvědčení o jakosti a kompletnosti v případě vyžádání SOJ.

15. Další úkony

15.1. Vznikne-li v průběhu realizace plnění díla potřeba dalších úkonů oproti rozsahu 
prováděného díla ve schválené Výzvě k BO, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně písemně poštou, faxem nebo e-mailem informovat ZOVT a započaté práce 
na provádění díla přerušit.

15.2. V případě, že ZOVT souhlas ke zjištění rozsahu další poruchy nevydá, zasílá zhotoviteli 
e-mailem (ve formátu PDF) nebo doporučeně poštou své rozhodnutí s uvedením, zda 
zhotovitel dílo dokončí v rozsahu schváleném ve Výzvě k BO, nebo dílo přeruší a v díle 
pokračovat nebude. V případě přerušení díla má zhotovitel právo fakturovat náklady 
vynaložené do doby přerušení díla a náklady spojené s uvedením do původního stavu.

15.3. V případě souhlasu ZOVT s provedením zjištění rozsahu další poruchy, zasílá ZOVT 
tento souhlas zhotoviteli e-mailem (ve formátu PDF) nebo doporučeně poštou. 
Zhotovitel je pak oprávněn provést kontrolní zjištění dalších úkonů oproti rozsahu 
prováděného díla. O svém souhlasu s provedením kontrolního zjištění ZOVT informuje 
e-mailem (ve formátu PDF) nebo doporučeně poštou objednatele.
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Postup při provádění dalších úkonů

15.3.1. Zhotovitel musí provést zjištění rozsahu poruchy nebo závady na opravované 
části vozidla a jejich příčiny, na jeho částech nebo příslušenství, zpracovat 
cenovou kalkulaci za provedení dalších úkonů, potřeby náhradních dílů 
v rozsahu zjištěných vad a navrhnout termín jejich odstranění formou
kontrolního zjištění.

15.3.2. O provedeném kontrolním zjištění zpracuje zhotovitel ve dvou výtiscích Zápis 
o DÚ, který se zavazuje odeslat do 2 pracovních dnů e-mailem (ve formátu 
PDF) nebo doporučeně poštou na adresu ZOVT. Počet dnů k zaslání se počítá 
ode dne následujícího po podpisu odpovědné osoby zhotovitele. Přílohou 
každého výtisku Zápisu o DÚ musí být zpracovaná TD schválená osobou 
oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele.

15.3.3. U Zápisu o DÚ zpracovaného zhotovitelem provede ZOVT po jeho obdržení:
- kontrolu zpracované cenové nabídky;
- stanovení ceny v místě a čase obvyklé ke zpracované cenové nabídce;
- posouzení zpracovaných TD a schválení obou výtisků;
- doplnění požadavku na uplatnění SOJ;
- doplnění místa provedení opravy.

Následně Zápis o DÚ schválí a neprodleně odešle k vyjádření a posouzení TD 
ZSOJ.

15.3.4. ZOVT je oprávněn neúplný Zápis o DÚ vrátit zpět zhotoviteli k přepracování, 
a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí. V případě neúplného 
Zápisu o DÚ uvede ZOVT důvod vrácení a navrhne opatření k nápravě. 
Neúplným Zápisem o DÚ se pro účely této smlouvy rozumí Zápis o DÚ, který 
nemá náležitosti uvedené ve vzoru přílohy č. 6 této smlouvy. Počet dnů 
stanovených pro vrácení neúplného Zápisu o DÚ k přepracování se počítá ode 
dne následujícím po dnu jeho doručení.

15.3.5. ZSOJ řeší své požadavky, připomínky a návrhy se ZOVT. Po vyřešení 
požadavků, připomínek a návrhů odešle ZSOJ posouzený Zápis o DÚ a TD se 
svým odborným stanoviskem objednateli k realizaci.

15.3.6. Po obdržení Zápisu o DÚ s vyjádřením ZSOJ objednatel provede schvalovací 
proces a schválený Zápis o DÚ zašle do 5 pracovních dnů zhotoviteli 
doporučeně poštou. Zápis o DÚ se považuje za schválený okamžikem podpisu 
objednatele a zhotovitele. K zahájení realizace dalších úkonů zašle objednatel 
schválený Zápis o DÚ bez příloh e-mailem (ve formátu PDF) nebo 
prostřednictvím datové schránky v den jeho schválení zhotoviteli. Zhotovitel 
kopii Zápisu o DÚ s přílohami přiloží jako podklad k fakturaci, jeden výtisk 
si ponechá pro svoji potřebu a druhý výtisk zašle doporučeně poštou do 5 
pracovních dní zpět objednateli.

15.3.7. Nejpozději následující den po schválení Zápisu o DÚ objednatel zašle ZSOJ 
informace o jeho schválení e-mailem na adresu: zsoi.sternberk@seznam.cz.

15.4. V případě rozhodnutí objednatele opravu nerealizovat, bude o tomto rozhodnutí 
informován zhotovitel do 5 pracovních dnů ode dne doručení Zápisu o DÚ objednateli 
prostřednictvím datové schránky. Objednatel své rozhodnutí další úkony neprovádět 
zašle na vědomí rovněž ZSOJ.

mailto:zsoi.sternberk@seznam.cz
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15.5. Náklady za provedení kontrolního zjištění a uvedení vozidla do původního stavu si 
zhotovitel účtuje ve výši stanovené v čl. IV. odst. 2. této smlouvy. Zhotovitel kopii 
rozhodnutí další úkony neprovádět a kopii souhlasu ZOVT s provedením dalších úkonů
přiloží jako podklad k její samostatné fakturaci.

16. Požadavky k provedení státního ověřování jakosti

16.1. Smluvní strany se dohodly, že na dílo bude uplatněno SOJ ve smyslu zákona 
č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti 
výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.") s tím, že:
a) objednatel požádal o SOJ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb.;
b) zhotovitel s provedením SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb. souhlasí;

16.2. SOJ bude provedeno na základě rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, 
katalogizaci a státní ověřování jakosti, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen 
„Úřad") v rozsahu „odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola". Po dohodě ze ZSOJ 
lze v odůvodněných případech upravit rozsah na „konečná kontrola" SOJ bude 
provedeno za podmínek uvedených v příloze č. 8 „Požadavky na zabezpečení státního 
ověřování jakosti" této smlouvy. Provedení SOJ nezbavuje zhotovitele plné 
odpovědnosti za vady díla a za případnou škodu vzniklou objednateli.

16.3. SOJ bude provedeno pouze u plnění předmětu smlouvy dle čl. III. odst. 1.1. písmeno b), 
a to u BO prováděných v sídle zhotovitele a jeho subdodavatelů, pouze u těch plnění, 
u nichž je SOJ vyžádáno a odsouhlaseno ZSOJ v Požadavkovém listu příslušné Výzvy 
k BO, nebo v Zápisu o DÚ.

16.4. Zhotovitel je povinen oznámit ZSOJ zahájení plnění příslušné Výzvy k BO a nejméně 
5 pracovních dní předem připravenost ke konečné kontrole písemně na adresu: 
Vojenské zařízení 1419, Nádražní 119, 702 00 Ostrava 2, nebo na e-mailovou adresu: 
zsoi.sternberk@.seznam.cz. kontaktní telefon č. 601 585 201.

16.5. Pokud zhotovitel zmaří provedení SOJ neplněním svých závazků uvedených ve 
smlouvě, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, požadovat na zhotoviteli smluvní 
pokutu a zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy.

17. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě minimálně ve výši odpovídající pojistné částce 5 000 000,- 
Kč. Na písemné vyzvání objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv po celou dobu plnění 
smlouvy tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením pojistitele, a to do pěti pracovních 
dnů od obdržení tohoto vyzvání.

18. Zhotovitel nebo jeho subdodavatel je povinen mít po celou dobu plnění smlouvy platný 
doklad o oprávnění k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek urěených technických 
zařízení vydaný Státním technickým odborným dozorem MO.

19. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž 
za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny za provedení díla uhrazené objednatelem 
v každém kalendářním roce, po dobu platnosti této smlouvy.
Zhotovitel předloží seznam těchto subdodavatelů nejpozději do 28. února následujícího 
kalendářního roku.



Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, objednatel požaduje, aby přílohou seznamu 
byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu a tento seznam vlastníku akcií byl vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení 
seznamu subdodavatelů.
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VIII.
Fakturační a platební podmínky

1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu posledního Protokolu o předání 
a převzetí díla každého dílčího plnění díla, do 5 pracovních dnů doporučeně poštou odešle 
objednateli daňový doklad (dále jen „faktura'') v českém jazyce ve dvojím vyhotovení. Faktura 
musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, 
zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
a podle § 435 NOZ, a dále tyto údaje:
- označení dokladu jako „Daňový doklad - faktura";
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
- číslo příslušné Výzvy k defektaci nebo Výzvy k BO;
- kupní cenu celkem za plnění v Kč včetně DPH;
- označení peněžního ústavu a čísla účtu zhotovitele, na který má být poukázána platba.

2. K faktuře za defektaci musí být připojeny:
- příslušný výtisk Výzvy k defektaci s přílohami Protokolů o provedení defektace,

3. K faktuře za BO musí být připojeny
- příslušný výtisk Výzvy k BO s přílohami Požadavkových listů,
- Protokoly o předání a převzetí díla v českém jazyce s uvedením jmen odpovědných osob 

provozovatele a zhotovitele, jejich podpisů, dat předání a razítky provozovatele 
a zhotovitele,

- výkazy prací,
- výkazy prací uvedených v příloze č. 9 smlouvy pokud byly prováděny,
- seznam použitých ND a ostatního materiálu s daňovými doklady,
- seznam použitých ND uvedených v příloze č. 9 smlouvy s uvedením ceny pokud byly 

použity - bez daňových dokladů,
- Doklad o provedení opravy (pouze pro BO prováděné u útvaru),
- soupis prací subdodavatelů včetně pořizovacích cen použitých ND s přiloženými fakturami,
- doklady nebo prohlášení zhotovitele prokazující skutečnost uvedenou v čl. VIL odsl. 8. této 

smlouvy.
V případě provedení vyžádaného SOJ musí být k faktuře připojen kopie „Osvědčení o jakosti 
a kompletnosti".

Pokud bylo provedeno kontrolní zjištění a další úkony nebvlv provedeny, musí být dále
k faktuře připojeny:
- kopie rozhodnutí objednatele další úkony neprovádět,
- kopii souhlasu ZOVT s provedením kontrolního zjištění.

Pokud bvlv prováděny další úkony, musí být dále k faktuře připojeny:
- příslušný Zápis o DU,
- výkazy prací uvedených v příloze č. 9 smlouvy s uvedením ceny pokud byly prováděny,
- výkazy prací,
- seznam použitých ND uvedených v příloze č. 9 smlouvy s uvedením ceny pokud byly 

použity,
- seznam použitých ND a ostatního materiálu s daňovými doklady,
- soupis prací subdodavatelů včetně pořizovacích cen použitých ND s přiloženými fakturami.
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4. V případě použití materiálu, který je uveden v příloze č. 9 smlouvy, bude v cenové nabídce 
k příslušnému Požadavkovému listu uvedena cena za měrnou jednotku ve výši uvedené 
v příloze 9 smlouvy. V případě provedení některého z vybraných úkonů, který je uveden 
v příloze č. 9 smlouvy, bude v cenové nabídce k příslušnému Požadavkovému listu uvedena 
cena za tento úkon ve výši uvedené v příloze 9 smlouvy.

5. Objednatel uhradí fakturovanou částku zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury s výjimkou faktur, které budou doručeny v období mezi 10. prosincem příslušného roku 
a 10. lednem roku následujícího, kde se stanovuje doba splatnosti na 60 kalendářních dnů ode 
dne doručení faktury. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této 
smlouvy. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele.

6. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

7. Faktura bude zhotovitelem zaslána objednateli na adresu:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
odbor logistiky, zabezpečení a podpory 
nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6.

8. Jednu kopii faktury včetně příloh zašle zhotovitel pro ZOVT na E-mailovou adresu 
uvedenou v čl. I této smlouvy.

9. ZOVT provede kontrolu faktury včetně příloh. U faktur za BO zpracuje písemné vyjádření 
o provedení kontroly správnosti všech údajů jednotlivých příloh a uvede doporučení k úhradě 
faktury, případně doporučení k jejímu vrácení s uvedením důvodu. Vyjádření o provedení 
kontroly zašle do 10 kalendářních dnů na E-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele 
uvedenou v čl. I této smlouvy.

10. 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 vrácení zhotovitel 
vystaví fakturu novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit 
objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vrácené faktury zhotoviteli.

11. Pokud budou u zhotovitele 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 
objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a 
tohoto zákona.

IX.
Vlastnické právo a odpovědnost za škody na díle

1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele okamžikem podpisu Protokolu 
o předání a převzetí díla. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po 
celou dobu plnění předmětu díla objednatel.

2. Nebezpečí vzniku škody na vozidle předaného k provádění díla přechází z objednatele na 
zhotovitele okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla a zpět ze zhotovitele na 
objednatele okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla zástupci obou smluvních 
stran při převzetí provedeného díla.
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3. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda.

X.
Záruka za jakost díla, reklamace, odstraňování vad

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v souladu s ustanoveními 
§ 2113 až 2117 NÓZ. Zhotovitel se zavazuje, že náhradní díly budou po dobu 24 měsíců pro 
pevné kovové části, po dobu 12 měsíců pro pohyblivé části a filtry, po dobu 6 měsíců pro 
elektroinstalaci, pryžové a další části se stanovenou dobou expirace a provedené dílo bude po 
dobu 12 měsíců způsobilé k použití pro účel uvedený ve smlouvě a zachová si vlastnosti 
ujednané v této smlouvě. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat 
vozidlo z důvodu reklamovaného provedení díla.

2. Vady provedeného díla, které se projeví během záruční doby (dále jen „vady provedeného díla 
v záruce'4) uplatňuje provozovatel u zhotovitele bezodkladně po jejich zjištění faxem nebo e
mailem a následně do 5 pracovních dnů zašle zhotoviteli písemné oznámení doporučeně poštou. 
V oznámení musí být vada provedeného díla v záruce popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále 
provozovatel v oznámení uvede své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu provedeného 
díla v záruce odstranit.

3. Zhotovitel se vyjádří k odpovědnosti za vady provedeného díla v záruce doporučeně poštou, 
faxem nebo e-mailem do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení provozovatele. Do této lhůty 
se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady, přičemž nutnost odborného 
posouzení vady musí zhotovitel písemně zdůvodnit. Pokud tak neučiní, má se zato, že svou 
odpovědnost za vady provedeného díla v záruce uznal v plném rozsahu. Oznámení musí být 
potvrzeno zprávou o výsledku příslušné komunikace.

4. Zhotovitel zahájí odstraňování vad provedeného díla v záruce nejpozději do 10 kalendářních 
dnů po uznání odpovědnosti za vady provedeného díla v záruce, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Vady provedeného díla v záruce budou odstraněny zhotovitelem nejpozději 
do 30 kalendářních dnů po zahájení odstraňování vad provedeného díla v záruce zhotovitelem. 
O odstranění vady bude sepsán a podepsán provozovatelem a zhotovitelem „Protokol 
o odstranění vady a předání díla".

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění řádně oznámené vady provedeného díla v záruce ani do 
30 kalendářních dnů po obdržení písemného oznámení od provozovatele, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním této vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel.

6. Pokud bylo na dílo, prováděné u tuzemského zhotovitele, vyžádáno SOJ, pak je zhotovitel 
povinen uznané vady díla v záruce písemně oznámit nejpozději do 3 pracovních dnů ZSOJ. 
Zhotovitel předá kopii reklamačních protokolů, týkajících se uznaných reklamací Úřadu na 
adresu: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6, PSČ 160 01, případně zašle faxem na číslo 
973 213 940.

XI.
Práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2112 NOZ.
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XII.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s odevzdáním dílčího plnění díla v termínech 
uvedených v každé schválené Výzvě k BO smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny neprovedeného 
díla v Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení (nejméně však 1 000,- Kč za den), a to až 
do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení 
čl. XIV. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

2. Zhotovitel zaplatí objednateli jednorázovou pokutu ve výši 100 000,- Kč za nepotvrzení Výzvy 
k BO v termínu stanoveném v čl. VII. bod 6.1. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. 
smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z ceny BO vozidla, na které byla 
vyžádána SOJ, zmaří-li její provedeni podle čl. VII. odst. 16. této smlouvy. Právo fakturovat 
a vymáhat smluvní pokutu vzniká objednateli dnem vzniku této skutečnosti. Tím nejsou dotčena 
ustanovení čl. XIV. smlouvy.

4. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vady zjištěné 
v záruční době podle podmínek uvedených v čl. X. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z ceny BO vozidla včetně DPH, kde byla zjištěna vada provedeného díla, za každý započatý den 
prodlení, a to až do podpisu Protokolu o odstranění vady a předání díla. Tím nejsou dotčena 
ustanovení čl. XIV. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, nepředloží-li 
do 5 pracovních dnů od obdržení písemného vyzvání objednatele potvrzení pojistitele v souladu 
s čl. VII. odst. 17. této smlouvy.

6. V případě prodlení se splněním povinností uvedených v čl. VII. odst. 19. této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 750,- Kč za každý započatý' den prodlení až do 
úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčena odpovědnost 
zhotovitele za škodu, která objednateli vznikne nesplněním těchto povinností ze strany 
zhotovitele. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

7. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonné výši 
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku 
a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění, podle ustanovení § 1970 
NOZ.

8. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování povinné smluvní straně.

9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná 
samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

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 NOZ.



3. Zhotovitel prohlašuje, že odevzdané dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.

4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně písemně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého z jejich základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

5. Jednacím jazykem při ústním či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český 
jazyk.

6. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této 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 dle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 
NOZ důvěrné.

7. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho 
osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy, jednotlivých Výzev kdefektaci a Výzev 
kBO.

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

10. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li ve smlouvě uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně, 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy 
nebo prostřednictvím datové schránky. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem či e
mailem musí být originál dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.

11. Smluvní strany se dohodly, že pro doručování stanovených dokladů, podkladů a ostatních 
písemností týkajících se způsobu a podmínek provádění díla uvedených v čl. VII. smlouvy lze 
použít e-mail (doklady, podklady a ostatní písemnosti ve formátu PDF), kurýra, nebo využít 
služeb České pošty, pokud v příslušném odstavci nebude upřesněno jinak. Dokladem doručení 
budou vytištěné zprávy o doručení pro e-mail, nebo podací lístky pro doručení poštou.

12. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se 
v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním 
dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ncdoručí-li druhá strana 
písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje 
a zásilku vyzvedne.

13. Smluvní strany se dohodly, že před zahájením prvního dílčího plnění provede zhotovitel 
prohlídku vozidel u jednotlivých útvarů s cílem vytvoření představy o předpokládaných 
potřebách v oblasti ND a využití výrobních kapacit. Termíny prohlídky u jednotlivých útvarů 
vstupujících do smlouvy dle přílohy č. 1 smlouvy budou stanoveny na základě dohovoru ZOVT 
smluvních stran tak, aby prohlídky vozidel byly ukončeny do 30 dnů od podpisu smlouvy. 
Náklady spojené s prohlídkou vozidel u jednotlivých útvarů hradí zhotovitel.

Rámcová smlouva o dílo č. 165410163, strana 19
(celkem 21)



Rámcová smlouva o dílo č. 165410163, strana 20
(celkem 21)

XIV.
Zánik závazků

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) výpovědí smlouvy ze strany objednatele bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce 

3 měsíců, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
zhotoviteli při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených 
nákladů ke dni zániku smlouvy;

d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení 
zhotovitelem;

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 
v cenové nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

f) jednostranným odstoupením od smlouvy nebo od nesplněného zbytku plnění objednatelem 
v případě, že bylo vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl-li konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující nebo byla-li zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele ve smyslu
§ 2002 odst. 1 NOZ, se rozumí:
a) prodlení s provedením díla v termínu uvedeném ve schválené Výzvě k BO o více jak 

10 kalendářních dnů;
b) nedodržení sjednané jakosti provádění díla podle čl. III. odst. 1. této smlouvy;
c) nedodržení ujednání o záruce za jakost provádění díla;
d) prodlení s odstraněním vad díla v záruce o více jak 10 kalendářních dnů;
e) zmaření SOJ podle čl. VII. odst. 16. této smlouvy;
f) zjištění neplatnosti dokladu podle čl. VII. odst. 18. této smlouvy.

XV.
Závěrečná ujednání

1. Smlouvaje vyhotovena ve dvou výtiscích o 21 listech a 10 přílohách o 23 listech, z nichž každý
má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 2 3 4 5

2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými 
a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Smluvní strany 
se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 odst. 1 NOZ se v případě jednání o dodatcích 
nepoužije.

3. 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. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy 
připojují pod ní své podpisy.

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

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- příloha č. 1 - „Útvary a vozidla vstupující do smlouvy“ - 1 list:
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- příloha č. 2
- příloha č. 3
- příloha č. 4
- příloha č. 5
- příloha č. 6
- příloha č. 7
- příloha č. 8
- příloha č. 9
- příloha č. 10

..Požadavkový list*' - 2 listy;

..Výzva k poskytnuti plnění” - 4 listy;

..Ceny za jednotlivé výkony a ostatní náklady4* - 1 list: 

..Protokol o předání a převzetí díla"* - 3 listy;

..Zápis o zjištění dalších úkonů “ - 2 listy;
„Doklad o provedení opravy” - 1 list:
„Požadavky na zabezpečení SOJ” - 2 listy;
..Přehled úkonů a ND s pevně stanovenou cenou” 5 listů; 
„Seznam dokumentace k provádění oprav" - 2 listy.

V Praze dne h. 2016 V Praze dne Jé-t- 2016
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Útvary a vozidla vstupující do smlouvy

VU/NS Dislokace KCM Název techniky

124100 Praha 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV
153500 Hranice 0110803090000 AUT.T815 8X8MULTILIFTMKIV
176200 Žatec 0110803090000 AUT.T815 8X8MULTILIFTMKIV
182400 Žatec 0110803090000 AUT.T815 8X8MULTILIFTMKIV
182500 Tábor 0110803090000 AUT.T815 8X8MULTILIFTMKIV

183700 Chrudim 0110803090000 AUT.T815 8X8MULTILIFTMKIV
190200 Dobruška 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV
226600 Liberec 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV
239500 Pardubice 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV
313300 Opava 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV
325505 Lipník nad Bečvou 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV
351700 Bechyně 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV
377100 Prostějov 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV
421500 Tábor 0110803090000 AUT.T815 8X8MULTILIFTMKIV
431200 Strakonice 0110803090000 AUT.T815 8X8MULTILIFTMKIV
442300 Přáslavice 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV
442800 Hranice 0110803090000 AUT.T815 8X8MULTILIFTMKIV
468000 Brno 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV
485400 Pardubice 0110803090000 AUT.T815 8X8MULTILIFTMKIV
500800 Klatovy 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV
515300 Přáslavice 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV
551210 Štěpánov 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV
551250 Pardubice 0110803090000 AUT.T815 8X8MULTILIFTMKIV
551255 Pardubice 0110803090000 AUT.T815 8X8MULTILIFTMKIV
242700 Sedlec - Vícenice 0110803090000 AUT.T815 8X8MULTILIFTMKIV
561600 Olomouc 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMK1V
606900 Jindřichův Hradec 0110803090000 AUT.T8158X8MULTIL1FTMKIV
614200 Bučovice 0110803090000 AUT.T815 8X8MULTILIFTMKIV
684800 Hradec Králové 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV
684808 Praha 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV
790700 Liberec 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMK1V
792400 Liberec 0110803090000 AUT.T815 8X8MULTILIFTMKIV
793500 Jince 0110803090000 AUT.T815 8X8MULTIL1FTMKIV
828000 Prostějov 0110803090000 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV

485400 Pardubice 0110804040006 AUT.T815 8X8MULTILIFTMKIV
551210 Štěpánov 0110804040006 AUT.T815 8X8MULTILIFTMK1V
551250 Pardubice 0110804040006 AUT.T815 8X8MULTILIFTMKIV
551255 Pardubice 0110804040006 AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV
684800 Hradec Králové 0110804040006 AUT.T815 8X8MULTILIFTMKIV
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VZOR Požadavkového listu

POZADAVKOVY LIST č. xx/201x
vystavený podle smlouvy č. 165410xxx

1 strana - vyplní ZOVT na základě požadavku útvaru

Typ/modifikace
techniky:

Registrační značka:

Rok výroby:

Nákladové středisko: 
Adresa:
Provozovatel techniky:

velilel útvaru
hodnost, titul, jméno, příjmení

pověřená osoba provozovatele:

hodnost, titul, jméno, příjmem - telefon:

Popis závady, dokumentace k odstranění závady:

Popis závady:
(V popisu uvádět i požadavek na provedení revizí, kalibrací a kontrol včetně požadavku na konkrétní druhy a množství PHM dle Mazacího plánu 
příslušného typu vozidla)

Dokumentace k odstranění závady:
(dle potřeby dodávat i výpis z Mazacího plánu příslušného typu vozidla)

Požadavek na provedení defektace:

Požadavek na místo provedení opravy:

Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: 

Požadovaný termín/doba/ provedení díla:

Doplňující informace (požadavky):

U útvaru U zhotovitele Neprovádět’

U útvaru U zhotovitele’

Zástupce objednatele pro věci technické:

Číslo telefonu: 
e-mail:

’ nehodící se škrtněte
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis
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2. strana - vyplní zhotovitel

Popis provádění díla:

Místo provedení BO:

Termín (doba) ukončení provedení díla:

Technická dokumentace zhotovitele číslo’: Uvést název, číslo, odkaz na kapitolu a článek

Nabídková cena
Poskytovatel:

Druh nákladů: Stručný popis Jednotková cena
Počet

jednotek
Cena celkem

Defektace
Náklady na vlastní 
úkony:
Materiálové náklady:
Kooperace:
Ostatní náklady:
Celkem bez DPH:
Subdodavatel (název firmy)
Náklady na vlastní 
výkony:
Materiálové náklady:
Kooperace:
Ostatní náklady:
Celkem bez DPH:

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu

Nabídková cena celkem................Kčs DPH.
Nabídková cena celkem bez DPH činí............Kč, sazba DPH 21 % činí.................. Kč

V dne:

(funkce, titul, jméno a příjmení zhotovitele)

Podpis a razítko zhotovitele

Požadavek na SOJ: Požaduji odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu Požaduji konečnou kontrolu Nepožaduji* 

Za správnost
Zástupce objednatele pro věci technické: ............................................................

(titul, jméno, příjmení) podpis a razítko

' nehodící se škrtněte

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

Číslo telefonu:

hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis
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Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor logistiky, zabezpečení a podpory

náměstí Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. 544-xx/2015-1350
Praha .května 2016 
Výtisk číslo:
Počet listů:
Přílohy:

Vojenský technický ústav, s.p., 
odštěpný závod VTÚPV 
Víta Nejedlého 691 
682 01 Vyškov

Výzva k provedení defektace č. (ev.č. z GINIS)

Veřejný zadavatel Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, 
jejímž jménem jedná ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory sekce vyzbrojování 
a akvizic MO JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ na adrese Sekce vyzbrojování a akvizic MO, odbor 
logistiky, zabezpečení a podpory, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen „objednatel**), Vás 
vyzývá podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
věznění pozdějších předpisů, v souladu sčl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 165410163 
(dále jen „smlouva*') a podmínkami v ní uvedenými

k provedení defektace

veřejné zakázky „T-815 Multilift - opravy a udržování" (dále jen „Výzva k defektaci'*) 
k provedení díla na základě požadavkových listů X/20IX až XX/201X, které jsou přílohami této 
výzvy a jejich souhrn uveden v následující tabulce:

PL č. Typ techniky Registrační značka Útvar zařízení

Žádám Vás o potvrzení obou výtisků a zaslání jednoho výtisku této Výzvy k defektaci v souladu 
s čl. VII. odst. 2 bod 2.5. smlouvy na adresu:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
Odbor logistiky, zabezpečení a podpory 
nám. Svobody 471/4 
16001 Praha 6
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Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Výzvy k BO a ukončí do 30 dnů po 
písemném potvrzení této výzvy.

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Hradecký, telefon č. 973 215 085, fax. č. 973 214 685

V dne 2016 V Praze dne 2016

Ředitel
Vojenského technického ústavu, s.p. 

Mgr. Jiří PROTIVA

Ředitelka
odboru logistiky, zabezpečení a podpory 

sekce vyzbrojování a akvizic MO 
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele
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Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor logistiky, zabezpečení a podpory

náměstí Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. 544-XX/2015-1350
Praha .května 2016 
Výtisk číslo:
Počet listů:
Přílohy:

Vojenský technický ústav, s.p., 
odštěpný závod VTUPV 
Víta Nejedlého 691 
682 01 Vyškov

Výzva k provedení běžné opravy č. (ev.č. z GINIS)

Veřejný zadavatel Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, jejímž 
jménem jedná ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory sekce vyzbrojování a akvizic MO 
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ na adrese Sekce vyzbrojování a akvizic MO, odbor logistiky, 
zabezpečení a podpory, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen „objednatel"), Vás vyzývá 
podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, věznění 
pozdějších předpisů v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 165410163 (dále jen 
„smlouva") a podmínkami v ní uvedenými

k provedení běžné opravy

veřejné zakázky „T-815 Multilift - opravy a udržování44 (dále jen „Výzva k BO“) k provedení 
díla na základě požadavkových listů X/201X až XX/201X, které jsou přílohami této výzvy a jejich 
souhrn uveden v následující tabulce:

PL č. Typ techniky
Registrační

značka
Útvar zařízení

Celková 
nabídková 
cena v Kč 
bez DPH

Celková 
nabídková 
cena v Kč 

s DPH

Nabídková cena celkem................Kčs DPH.

(slovy:.............................................korun českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí............Kč, sazba DPH......% činí....................Kč.

Přílohou výzvy je zpracovaná Technická dokumentace zhotovitele, která je schválena pro 
provedení každé běžné opravy dle příslušného Požadavkového listu.
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Žádám Vás o potvrzení obou výtisků a zaslání jednoho výtisku této Výzvy k BO v souladu s čl. VII. 
odst. 6. bod 6.1. smlouvy na adresu:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
Odbor logistiky, zabezpečení a podpory 
nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6

Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Výzvy k BO a ukončí do (termín z PL) po 
písemném potvrzení této výzvy.

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Hradecký, telefon č. 973 215 085, fax. č. 973 214 685

V dne 2016 V Praze dne 2016

Ředitel
Vojenského technického ústavu, s.p. 

Mgr. Jiří PROTIVA

Ředitelka
odboru logistiky, zabezpečení a podpory 

sekce vyzbrojování a akvizic MO 
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele
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Ceny za jednotlivé výkony a ostatní náklady

Název sazby Cena bez 
DPH

1 hodina strávená na cestě pro jednu osobu Kč/hod 720,-
Ubytování pro jednu osobu Kč/noc 500,-

Dopravné při použití vozidla

Ml Kě/km 15,-
NI Kč/km 19,-
N2 Kč/km 21,-
N3 Kč/km 26,-

Vysvětlivky:

Ml Osobní automobil dle příl. 2 vyhlášky č.341/2014 Sb., který má nejvýše 8 míst (bez řidiče)

NI Nákladní automobil - nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg

N2 Nákladní automobil - nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 a nepřevyšuje 12 000 kg

N3 Nákladní automobil, jehož nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg

Pravidla pro vypočet;

- Při uplatnění proplacení ubytování je povinnost předložit účtenku za poskytnutí ubytování 
s tím, že její hodnota bude proplacena max. do výše 500,- Kč

- Pro výpočet dopravného u všech kategorii vozidel platí zásada, že stanovení počtu kilometrů 
se použije aplikace na výpočet nej kratší trasy na internetové stránce:

http://www.mapv.ez/# !/zakladni?x=l 5.6252330&v=49.8022514&z=8

- V případě, že je při provádění díla mimo provozovnu na cestě objížďka, je nezbytné ji 
doložit potvrzením příslušného úřadu o její délce, náhradní trase a době jejího trvání.

http://www.mapv.ez/%23
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VZOR Protokolu o předání a převzetí díla 

PROTOKOL

o předání vozidla do opravy a převzetí vozidla z opravy

r

a) předání vozidla do opravy - zpracuje VU/VZ

Druh a značka techniky - díla........................................... RZ.........................................

výr. číslo........................ číslo motoru........................ číslo podvozku......................

od útvaru (zařízení)................................................................................................................

odvelena dne.........................................................................................................................

předána do opravy k.............................................................................................................
(Zhotovitel)

na zákl. rozkazu čís............... vydaného....................................................  dne.................

dílo připravil.........................................................................................................................
(Datum, funkce, hodnost, jméno, příjmení)

číslo telefonu........................ E-mail.....(civilní)...... číslo FAXu.............................

plná moc udělená ... (hodn., jméno, příjmení velitele) ... dne ... (datum udělení plné moci) ... 

zůstává součástí výtisku Protokolu o odevzdání a převzetí díla do opravy pro zhotovitele.

S technikou byly odevzdány tyto doklady:

1 ...............................................................  číslo ............................................................

2 ........................................................................... ........................................................................

3 ............................................................... ............................................................

4 .............................................................. ............................................................

5 .................................................................... ..................................................................

6 ........................................................................... ........................................................................

Celkový proběh techniky od začátku používání..................................................................

od poslední SO, GO.............................................................................................................

Při odevzdání techniky bylo zjištěno:

a) technický stav techniky: (vyplní zhotovitel)

b) u předané techniky chybí: (vyplnízhotovitel)
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c) závěr a vyjádření zástupce přejímajícího a zhotovitele:

(Jméno, příjmení, podpis zástupce zhotovitele) (Jméno, příjmení, podpis zástupce přejímajícího)

(razítko) (razítko)

V. dne roku

b) převzetí vozidla z opravy - zpracuje zhotovitel

Druh a značka techniky - díla........................................... RZ..................

výr. číslo........................ číslo motoru........................ číslo podvozku

převzetí z opravy od......................................................................................
(Zhotovitel)

dne ...............................................................................................................................................

k útvaru (zařízení) ......................................................................................................................

pověřenou osobou přejímajícího...................................................................................................
(Datum, funkce, jméno, příjmení)

na základě plné moci udělené (hodit, jméno, příjmení velitele) dne (datum udělení plné moci), která 

zůstává součástí výtisku Protokolu o odevzdání a převzetí díla z opravy pro zhotovitele.

S technikou - dílem byly převzaty tyto doklady:

1 ...............................................................  číslo ....................................................................

2 ........................................................................... ..................................................................................

3 ............................................................... ....................................................................

4 .............................................................. ....................................................................

5 .............................................................. ....................................................................

6 ........................................................................... ..................................................................................

Při převzetí techniky - díla bylo zjištěno:
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a) technický stav techniky - díla dle popisu provedených prací:

b) další servisní údržba týkající se seřízení, dotažení apod.:

c) demontované náhradní díly u převzaté techniky byly: 

odebrány’

ponechány u opravce*

* nehodící se škrtněte

d) cena převzatého díla v Kč bez DPH:

e) závěr a vyjádření zástupce přejímajícího a zhotovitele:

(Jméno, příjmení, podpis zástupce zhotovitele) (Jméno, příjmení, podpis zástupce přejímajícího)

(podpis a razítko) (podpis a razítko)

V dne roku
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ZÁPIS O ZJIŠTĚNÍ DALŠÍCH ÚKONŮ

k Výzvě k provedení běžné opravy č.

Typ vozidla: RZ vozidla:
Číslo Požadavkového 
listu ke kterému se 
zjištění vztahuje:

Popis provedených 
zkoušek a testů

Popis vlastního 
kontrolního zjištění a 
návrh na odstranění 

závady
Počet hodin na zjištění 

rozsahu poruchy 
(závady)

Počet hodin stanovený 
na provedení dalších 

úkonů

Přehled a ceny 
potřebného materiálu

Přehled
Rozklad cen jako příloha na samostatném listu Cena

Přehled a ceny 
potřebných kooperací

Přehled
Rozklad cen jako příloha na samostatném listu Cena

Přehled a ceny dalších 
úkonů

Přehled
Rozklad cen jako příloha na samostatném listu Cena

Návrh termínu 
zahájení díla

Návrh termínu 
ukončení díla

Konečná cena v součtu 
všech uvedených 

nákladů za provedení 
dalších úkonů uvedená 

v Kč bez DPH

Konečná cena v součtu 
všech uvedených 

nákladů za provedení 
dalších úkonů uvedená 

v Kč s DPH
Technická

dokumentace
zhotovitele

Uvést název, číslo, odkaz na kapitolu a článek

Podpis odpovědné 
osoby zhotovitele 

a razítko
Datum titul, příjmení a jméno razítko
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Vyjádření ZOVT

S provedením dalších úkonů v plném rozsahu souhlasím (nesouhlasím).

Požadavek na SOJ:
Požaduji odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu
Požaduji konečnou kontrolu
Nepožaduji ”

Datum titul, příjmení a jméno razítko

Vyjádření ZSOJ 
k provedení SOJ hodnost, titul, jméno, příjmem, razítko a podpis

* vyjádření ZOVT může být souhlasné i pro část navrhovaných dalších úkonů 
** ZOVT vybere jednu z možností provedení SOJ

V dne 2016 V Praze dne 2016

Ředitel
Vojenského technického ústavu, s.p. 

Mgr. Jiří PROTIVA

Ředitelka
odboru logistiky, zabezpečení a podpory 

sekce vyzbroj ování a akvizic MO 
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele
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Doklad o provedení opravy - VZOR

Doklad o provedení opravy se vydává k požadavkovému listu č. X/20 IX 
podle smlouvy č. 165410163

Vojenský technický ústav, s.p. 
odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov

Telefon: 325 314 666,714 188 189
Fax: 867 315 982
F.-mail: IMPO®seznam.cz

Provozovatel techniky: 860012
Dislokace techniky: Pustajovice
Drbohlavova 12/12, 124 23 Pustajovice

Telefon: 973 314 666,714 288 289
Fax: 867 315 982
E-mail: ODravv-ú(a>,seznam.cz

Datum a čas příjezdu Datum a čas odjezdu

Typ vozidla Registrační značka vozidla

Počet osob, které 
opravu prováděly

Doba, po kterou byla oprava 
prováděna

Tímto potvrzuji správnost výše uvedených údajů.

Velitel útvaru/zařízení: (hodnost, titul, jméno, příjmení)

datum podpis a razítko

Zástup zveřejněn: (č. R V - vyplňuje se v případě zastupování velitele)
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Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

1. Rozsah státního ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy se na základě rozhodnutí 
Úřadu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti 
ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování 
jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“).

2. Státní ověřování jakosti provede:
zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u zhotovitele, který službu poskytuje na

území České republiky.

3. Státní ověřování jakosti nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady služby.

4. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční:

odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola podle § 24 a 27 zákona.

5. Zhotovitel je povinen umožnit provést:

odborný dozor nad jakostí a konečnou kontrolu 
podle ČOS 051626,2. vydání, Požadavky NATO na ověřování jakosti při výrobě.

6. Zhotovitel se zavazuje smluvně sjednat se subzhotoviteli podmínky pro státní 
ověřování jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti

7. Zhotovitel předloží zástupci Úřadu seznam subdodavatelů a jimi realizovaných 
subdodávek a ten určí, u kterých subdodavatelů se uplatní státní ověřování jakosti. Pro 
zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených subdodavatelů zhotovitel předá zástupci 
Úřadu příslušné subdodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich uzavření.

8. Zhotovitel před zahájením plnění smlouvy vypracuje plán kvality na službu podle ČOS 
051648 Požadavky NATO na plány kvality, 3. vydání. Plán kvality předloží zhotovitel zástupci 
Úřadu k posouzení a doplnění. Případné připomínky zástupce, které se vztahují k jeho činnosti, 
zhotovitel zapracuje do tohoto plánu.6a)

9. Zhotovitel na žádost Úřadu:
a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti 

zástupce Úřadu, které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro vnitřní, městskou 
a meziměstskou síť apod.;

b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu v místě výkonu jeho 
činnosti;

6a| Uplatnění článku upřesní Úřad při projednávání zadávací dokumentace
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c) bezplatně poskytne nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. 
kontrolní místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem 
a v odůvodněných případech i v mimopracovní době.

10. Zhotovitel umožní zástupci Úřadu přístup ke schválenému a evidovanému kompletu 
technické dokumentace uloženému u zhotovitele. Takto uložený komplet dokumentace musí 

obsahovat veškeré realizované změny.

11. Zhotovitel vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se 
státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích.

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

13. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci všechny své žádosti o 
odchylky, výjimky nebo změny na službě a že odběratel zmocnil Úřad k vyřizování žádostí 
dodavatele o povolení odchylky, výjimky a změny na službě v tomto rozsahu71:

Předloží-li zhotovitel žádost:

Úřad žádost

pouze vezme na
vědomí

posoudí
a vyjádří se k ní

posoudí 
a rozhodne o ní

Skupina A
odchylky X

—výjimky X

změny X

Skupina B
odchylky X

výjimky X

změny X _

Poznámky: 1. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technické 
parametry výrobku nebo služby, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, 
životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu.

2. Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B.

3. Objasnění odchylky, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona.

14. Poskytovatel služby umožní Úřadu účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu 
uplatněna.

71 Uvede se text podle skutečného zmocnění uvedeného v podkladových materiálech k žádosti o státní ověřování 
jakosti
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Poř.

číslo

Běžná oprava (dílo) provedená výměnou níže 

uvedeného náhradního dílu (skupina, podskupina, díl, 

sopučástkový celek), nebo provedením práce

Char.

náhradního

dílu

Cena

náhradního

dílu 

[Kč bez 

DPH]

Počet

hodin odpr. 

při výměně 

dílu

Cena práce 

dílenského 

specialisty při 

opravě 

[Kč bez DPH]

Cena opravy 

(dílu a práce) 

celkem 

[Kč bez DPH]

1
6014Oprava prasklého sváru třmenu H-rámu - drobné 

svary, včetně laku khaki 6014
spotřební 650,00 3,0 2 160,00 2 810,00

2
Oprava prasklého sváru třmenu H-rámu - svary většího 

rozsahu, včetně laku khaki 6014
spotřební 1 150,00 4,0 2 880,00 4 030,00

3

Oprava ohlé střední příčky dolního H-rámu - rovnání na 

lisu a oprava svárů, provedení kořenového sváru a 

vrchního sváru, včetně laku 6014

spotřební 1 300,00 10,0 7 200,00 8 500,00

4
Výměna střední příčky dolního H - rámu, včetně laku 

khaki 6014
nový, spotřební 2 964,00 10,0 7 200,00 10 164,00

5 Výměna rychlospojky náhradního zdroje 0503-132 nový 7 020,00 1,0 720,00 7 740,00

7 Výměna zařízení pro zvukovou výstrahu 0706-034 nový 4 004,00 1,0 720,00 4 724,00

8 Výměna senzoru A4407053 nový 9 072,00 1,5 1 080,00 10 152,00

9 Výměna senzoru A4407052 nový 8 940,00 1,5 1 080,00 10 020,00

10 Výměna gumového dorazu 1302-009 nový 850,00 0.5 360,00 1 210,00

11 Výměna gumového dorazu 1302-006 nový 820,00 0,5 360,00 1 180,00

12
Přetěsnění jedné pístnice hlavního akčního členu

A4406070
nové 14 820,00 14,0 10 080,00 24 900,00

14
Přetěsnění jedné pístnice akčního členu ramene háku

A4406060
nové 13 680,00 14,0 10 080,00 23 760,00

16
Výměna hydraulického čerpadla nástavby s

celohliníkovým pláštěm
nový 27 430,00 8,0 5 760,00 33 190,00

17
Výměna válečkového čepu přední části válečkové dráhy

A5110063
nový 16 250,00 2,0 1 440,00 17 690,00

18 Výměna uzemňovacího kabelu 0713-001 nový 517,00 0,5 360,00 877,00

19 Výměna pouzdra 0403-024 s těsněním 1101-007 nový 1 144,00 8,0 5 760,00 6 904,00

20 Výměna ložiska kulového 0045002 nový 14 690,00 8,5 6 120,00 20 810,00

23
Výměna hydraulického oleje HM 46 AČR, NATO Code H- 

573 ...75 litrů
nový 3 990,00 3,0 2 160,00 6 150,00

25
Promazání všech mazacích míst tukem EP-2 AČR, NATO 

Code G-414
-- 135,00 1,0 720,00 855,00

26 Provedení revize - 0,00 2,0 1 440,00 1 440,00

27 Provedení revizní zkoušky - 0,00 4,0 2 880,00 2 880,00

28 Provedení zatěžkávací zkoušky -- 0,00 1,5 1 080,00 1 080,00

29 Výměna předního nárazníku, 2987511404 nový 34 450,00 5,4 3 888,00 38 338,00
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30 Výměna startéru motoru IM 641,4431150260 nový 12 422,80 2,7 1 944,00 14 366,80

31
Výměna vstřikovacího čerpadla BOSCH 0 402 648 602; 

4437130040
nový 159 900,00 18,7 13 464,00 173 364,00

32
Výměna skla kabiny řidiče panaoramatické včetně těsnící 

gumy a klínku, 2940010114;2954161244; 2954161254
nový 8 580,00 6,0 4 320,00 12 900,00

33 Výměna posilovače spojky, 4436122230 nový 8 840,00 2,7 1 944,00 10 784,00

34 Seřízení sbíhavosti předních náprav ne 0,00 2,8 2 016,00 2 016,00

35 Kontrola účinků brzd na válcové stolici ne 0,00 1,0 720,00 720,00

36 Výměna chladiče oleje, 4435120260 nový 15 518,10 9,4 6 768,00 22 286,10

37
Výměna ventilu vstřikovacího VA 51S 490-2672;

4437130500
nový 2 018,90 2,0 1 440,00 3 458,90

39 Seřízení všech ventilů motoru ne 0,00 3,6 2 592,00 2 592,00

40 Výměna hlavy válce s pevnými součástmi, 2070310924 nový 15 600,00 8,0 5 760,00 21 360,00

41 Výměna palivové nádrže 240 I, 2076501114 nový 16 250,00 6,0 4 320,00 20 570,00

42 Výměna čističe paliva FS 1212, 4429005010 nový 533,00 1,3 936,00 1 469,00

43 Výměna vložek jemného čističe paliva, 4437410300 nový 69,00 1,3 936,00 1 005,00

44
Repase a seřízení vstřikovacího čerpadla BOSCH 0 402 

648 602;
repase 0,00 36,6 26 352,00 26 352,00

45 Vyčištění odstředivého čističe oleje spotřební 65,00 1,3 936,00 1 001,00

46 Výměna brzdy motorové, 2075300214 nový 12 350,00 5,4 3 888,00 16 238.00

47
Jednotka brzdová - váleček vyrovnávací PERROT TU, 

443999229000
nový 8 580,00 8,0 5 760,00 14 340,00

48 Výměna Servorízení ZF 8098955501; 3365290410 nový 39 800,00 8,6 6 192,00 45 992.00

49
Výměna vložka filtrační servořizení ZF 7633.141.101;

9921008600
nový 1 450,00 1,8 1 296,00 2 746,00

50
Výměnahřídele spojovacího mezi motorem a převodovkou;

2072001044
nový 16 250,00 4,5 3 240,00 19 490,00

51 Výměna 1 ks zadního brzdového bubnu, 2024110364 nový 5 850,00 5,2 3 744,00 9 594,00

52 Výměna 1ks předního brzdového bubnu, 2024110464 nový 4 350,00 4,2 3 024,00 7 374,00

53
Výměna teleskopického tlumiče přední nápravy PT

70x200; 4436210050
nový 4 368,00 4,8 3 456,00 7 824,00

54 Výměna předního světlometu úplného; 4433110390 nový 1 950,00 1,3 936,00 2 886,00

55 Výměna kompresoru motoru, 4436140290 nový 11 700,00 6,2 4 464,00 16164,00
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56 Výměna brzdiče přívěsu, 4436121980 nový 7 150,00 4,0 2 880,00 10 030,00

57 Výměna vložky čističe vzduchu filtrační V13; 6279360010 nový 689,00 0,7 504,00 1 193,00

58
Výměna vložky čističe vzduchu filtrační VS 13;

6279360020
nový 637,00 0,7 504,00 1 141,00

59 Výměna 7 polově zásuvky 8JB 003 833-001; 4434002380 nový 715,00 1,3 936,00 1 651,00

60 Výměna vzduchojemu 40 I; 4429006100 nový 2 600,00 2,0 1 440,00 4 040,00

61 Výměna alternátoru 24V 80A; 4431130140 nový 18 540,00 2,8 2 016,00 20 556,00

62
Výměna 1ks brzdového válce přední nápravy PERROT,

4439990430
nový 9 100,00 4,5 3 240,00 12 340,00
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Poř.

číslo

Běžná oprava (dílo) provedená výměnou níže uvedeného 

náhradního dílu (skupina, podskupina, díl, součástkový celek), 

nebo provedením práce

Char.

náhradního

dílu

RN

Cena

náhradního dílu 

[Kč bez DPH]

1 Odpojovač baterií nový 4438150020 455,00

2 Alternátor 28V 50A s řemenem nový 4431130120 5 031,00

3 Relé spínací 24V/10A nový 4438110840 246,00

4 Čistič oleje odstředivý RH02D nový 4437452070 3 993,60

5 Měch pryžový 90X100X55 (k mezichladiči) - přípojka hadicová nový 341095815 260,00

6 Měch pryžový 76X86X55 (sací potrubí) - přípojka hadicová nový 341095816 240,00

7 Měch pryžový 90X100X40 - přípojka hadicová nový 341095814 240,00

8 Čerpadlo paliva podávači nový .443979642239 1 400,00

9 Vstřikovač paliva úplný nový 4437130500 2 018,90

10 Vak ochranný polonápravy - manžeta poloosy nový 2046900024 580,00

11 Čelisti brzdové kompletní pro 1 nápravu (4 ks) FERODO nový 2074560494 16 835,00

12 Válec brzdový pružinový nový 4436124000 8 715,00

13 Nádržka olejová servořízení úplná ZF nový 3365290340 2 620,00

14 Odrazka červená D-85 nový 4433310110 55,00

15 Brzdič hlavní dvoukruhový nový 4436120720 8 710,00

16 Regulátor tlaku typ 4453 nový .443612413806 4 600.00

17 Sklo dveří spouštěcí nový 6344231070 855,40

18 Přepínač směrových světel nový 4438530150 4 030,00

19 Svíčka žhavící nový 4435220480 273,00

20 Regulátor napětí nový 4431160240 15 600,00

21 Regulátor zátěžový brzdový úplný nový 4436120350 10 400,00
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22 Blatník levý 2. přední nápravy bez lapačů nečistot nový 2989320514
4 030,00

23 Blatník levý zadní nápravy bez lapačů nečistot nový 2989320464 4 160,00

24 Filtr plnícího hrdla 0506-010 nový 0506-010 2 730,00

25 Filtrační vložka 0506-019 nový 0506-019 3 727,00

26 Filtrační vložka 0506-006 nový 0506-006 1 058,00
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Seznam dokumentace k provádění oprav

Značka,

číslo
Název Gestor

Publikace 
č. 681

TATRA T 815-2 EURO II
Návod k obsluze a údržbě

TATRA- 
TRUCKS, a.s.

Publikace 
č. 675

TATRA T 815-2 EURO I,II
Dílenská příručka

TATRA- 
TRUCKS, a.s.

Publikace 
č. 709 CZE

TATRA T 815-2 EURO II TERRNo 1
Katalog ND

TATRA- 
TRUCKS, a.s.

TP-MKIV-99
Technické podmínky
TATRA - MULTILIFT MKIV
Pro sériovou výrobu

OKI),
Doprava, a.s.

nástupce
CONSYSTÉM

s.r.o.
Vydání C 

Číslo: A4420030
Manipulační systém MULTILIFT MK IV
Návod na obsluhu a údržbu - dílenská příručka

CONSYSTÉM
s.r.o.

Vydání B 
Číslo:A6120051

Manipulační systém
MULTILIFT MK IV
Katalog náhradních dílů

CONSYSTÉM
s.r.o.

TP-CMKIV-
001-11

Technické podmínky pro GO 
zařízení MULTILIFT MK IV

CONSYSTÉM
s.r.o.
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Přehled všeobecně závazných standardů

ČOS 051663

Požadavky na jízdní zkoušku vozidla prováděnou dodavatelem při výstupní kontrole a požadavky 
na dodavatele při zkušební jízdě vozidla v rámci státního ověřování jakosti a při zkušební jízdě 
v rámci předání vozidla odběrateli

ČOS 051637

Vojenská zabezpečovací vozidla. Základní terminologie a všeobecné požadavky

ČOS 051664

Elektronické mazací plány vojenské techniky

ČOS 219003

Výbava vojenských vozidel. Všeobecné požadavky

ČSN 300033

Názvosloví provozu, údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu

ČSN 300031

Základní automobilové názvosloví. Díly vozidel. Definice druhů a názvy dílů

ČSN 300029

Základní automobilové názvosloví. Údaje o vozidle

ČSN EN 13306

Údržba - Terminologie údržby

ČSN ISO 3864 - 1 až 4

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky


