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VÝZVA K PLNĚNÍ č. 1/2021
(21221000207)
K RÁMCOVÉ DOHODĚ č. 1710400051
Poskytovatel:
Vojenský technický ústav, s. p.
se sídlem:
IČO:
osoba oprávněná k jednání:

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
242 725 23
Ing. Petr NOVOTNÝ

zastoupen v této věci Vojenským technickým ústavem, s.p., odštěpným závodem VTÚVM
jehož jménem jedná:
Ing. Ján ROMAN, ředitel odštěpného závodu VTÚVM,
jednající ve smyslu ust. § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.
se potvrzením platnosti v části C této výzvy k plnění (dále jen „výzva“) zavazuje poskytnout
objednateli:
Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem:
Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
IČO:
601 62 694
osoba pověřená k jednání:
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ
ředitelka odboru centrálních běžných výdajů
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
na adrese:
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
službu v rozsahu a podmínek dle této výzvy a podmínek dle ustanovení rámcové dohody
č. 1710400051 (dále jen „dohoda“).

Část A – zpracuje zástupce objednatele
Specifikace služby
objednatelem

Popis předmětu služby

Zpracování bezpečnostních listů v souladu s platnou evropskou
legislativou a dokumenty
Zpracování bezpečnostních listů dvojjazyčně v české a anglické
mutaci pro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

0019999017210
0019999017708
0019999066003
0019999080399
0019999081695
0019999082148

RAKETA FLG 5000 L-4
GRANÁT RUČNÍ RG-F1
PLŘS 9M32M (S-2)
NÁLOŽKA TN
POČINKA BP-1
MINA PT MI-BA III

Související normativy: Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 , o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky
REACH
Bezpečnostní list obsahuje především:
- identifikaci CHLP, identifikaci nebezpečnosti, informace o
složkách, složení,
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-

pokyny pro první pomoc, opatření pro hašení požáru,
opatření v případě náhodného úniku
- zacházení a skladování, omezování expozice/ osobní
ochranné prostředky
- fyzikální a chemické vlastnosti CHLP, stálost a reaktivita
- toxikologické a ekologické informace, pokyny pro
odstraňování, informace pro přepravu
informace o předpisech, další informace
Požadavek na záruční
dobu

24 měsíců

Místo dodání objednateli

Vojenské zařízení 551230 Týniště nad Orlicí, PSČ 517 21

Požadavek na dodání
dokumentace a závěrečné
zprávy
Požadavek objednatele na
stanovisko Úř OSK SOJ
k vyžadování státního
ověřování jakosti
Požadavek objednatele na
stanovisko OVL SDK MO
z hlediska schvalování
technické způsobilosti
letecké techniky a
technických zařízení
Objednatelem
požadovaný datum
zahájení služby
Objednatelem
požadovaný datum
ukončení služby
Zástupce objednatele
ve věcech technických

Závěrečnou zprávu se skutečným harmonogramem realizace ÚTP,
včetně příloh a samostatných bezpečnostních listů.
Není požadováno stanovisko Úř OSK SOJ. Není požadováno
provedení státního ověřování jakosti.

Není požadováno stanovisko ODVL SDK MO. Nejedná se o
leteckou techniku.

Po uveřejnění výzvy v registru smluv
15. 10. 2021
Funkce, jméno, příjmení

Telefon a e-mail

Část B – zpracuje poskytovatel
Celková cena za službu činí 297 000,- Kč bez DPH.
Celková cena za službu včetně DPH činí 359 370,- Kč, sazba DPH
21 % činí 62 370,- Kč.
Tato cena je nevýše přípustná.
Cenová kalkulace služby

Rozpad ceny:
Vlastní výkony – 330 hodin x 900,00 Kč bez DPH za hodinu práce
Položka č. 1 – 90 hodin,
Položka č. 2 – 30 hodin,
Položka č. 3 – 100 hodin,
Položka č. 4 – 25 hodin,

Výzva k plnění č. 1/2021, strana 3 (celkem 3)
Položka č. 5 – 25 hodin,
Položka č. 6 – 60 hodin
Poskytovatelem potvrzený
datum zahájení služby
Poskytovatelem potvrzený
datum ukončení služby
Požadavky potřeb
poskytovatele po
objednateli, které jsou
nezbytné k plnění dle čl. 5
odst. 6 dohody

Po uveřejnění výzvy v registru smluv
15. 10. 2021
Objednatel poskytne poskytovateli do 15 kalendářních dnů od
vyžádání dokumentaci z registru technické dokumentace nutnou
k tvorbě bezpečnostních listů (zejména informaci o procentuálním
složení zalaborovaných energetických materiálů a informaci o UN
kódu).
V případě, že dojde na straně objednatele k prodlení s poskytnutím
vyžádané součinnosti, prodlužuje se o dobu prodlení termín plnění.

Část C – vzájemné potvrzení platnosti výzvy
Funkce, jméno, příjmení (hůlkovým písmem)

Za
poskytovatele

Ing. Ján ROMAN
ředitel odštěpného závodu VTÚVM
podepsáno elektronicky
Funkce, jméno, příjmení (hůlkovým písmem)

Za
objednatele

Telefonní číslo, případně e-mail
kontaktní osoby ve věcech smluvních

Telefonní číslo, případně e-mail
kontaktní osoby ve věcech smluvních

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ
ředitelka odboru
podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal
Ing. Ján Ing.
Ján Roman
Datum: 2021.04.08
Roman 11:06:40 +02'00'
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