
Kupní smlouva č. 165110173
SMLUVNÍ STRANY:

1. Česká republika — Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: Ing. Pavel BERAN

náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic MO na
základě příkazu k zastupování

se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694

CZ60162694
bankovní spojení: ČNB, pob Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo účtu:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing.
tel.:
e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:
ppl
tel.:
e-mail:

adresa pro doručování korespondence:
Ministerstvo obrany
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „kupující") na straně je-dbá
a

2. SVOS, spol. s r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,
vložka 3440
se sídlem: Chrudimská 1663, Přelouč 535 01
jejímž jménem jedná: Iňg.,Jan ČERNÝ
IČ: 48152 056
DIČ: CZ48152056
bankovní spojení: , a.s., pobočka Přelouč
číslo účtu:
kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:

Ing.
tel.:
e-mail:

adresa pro doručování korespondence:
SVOS, spol. s r.o.
Chrudimská 1663
535 01 Přelouč

(dále jen „prodávající") na straně druhé



se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 
jen „OZ") a podle § 2079 a násl. tohoto zákona uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen 
„smlouva"). 

ČLÁNEK I 
ÚČEL SMLOUVY 

Účelem smlouvy je pořízení vojenských bojových terénních vozidel 4x4 pro speciální síly 
k napinění operačních potřeb a deklarovaných schopností speciálních sil v souladu s vládou ČR 
schválenými dokumenty „Strategická vize Speciálních sil" a „Použití Speciálních sil a vedení 
speciálních operací" s cílem vybavit je novým typem vojenského bojového vozidla splňujícího 
současné standardy pro vedení bojových operací, určeným pro průzkumné, expediční, úderné 
a záchranné operace a zabezpečit tak deklarované operační schopnosti speciálních sil. 

ČLÁNEK II 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

• 1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu: 

a) 4 ks speciálních otevřených vojenských bojových terénních vozidel 4 x 4 — ARM 7 — 
Soft Top (dále jen „BVSpecS" nebo „vozidla"), včetně předložení výsledků podnikových 
zkoušek (dále jen „PZ"), splňujících talcticko — technické parametry, provozní a užitkové 
vlastnosti, výbavu a úpravy dle přílohy č. 1 této smlouvy a podmínky pro provoz na 
pozemních komunikacích dle platných právních předpisů; 

b) 1 ks relctifikační soupravy pro 40 mm automatický granátomet AGL Mk 19 (není 
považována za vezenou součást vozidla); 

c) 1 ks katalogu pro BVSpecS; 

d) 1 sadu dílenských prostředků k provádění údržby a oprav BVSpeS na 1. úrovni; 

e) 1 sadu doplňků dílenských prostředků k provádění údržby a oprav BVSpecS na 
2. úrovni; 

f) 1 sadu doplňků dílenských prostředků k provádění údržby a oprav BVSpecS na • 	3. úrovni; 

dále jen „zboží" a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží; Zboží bude 
vyrobeno dle výrobní dokumentace č. PC-0264. 

Současné se zbožím dodat průvodní a provozní dokumentaci (v tištěné i elektronické podobě 
— s použitím software Microsoft OFFICE — formát pdf.) v českém jazyce v rozsahu 
uvedeném v bodě č. 44 přílohy Č. 1 této smlouvy. 

2. Kupující se zavazuje vozidla splňující veškeré požadavky dle této smlouvy od prodávajícího 
převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle čl. III této smlouvy. 

ČLÁNEK III 
KUPNÍ CENA 

1. Kupní cena (dále jen „cena") za pinění dle této smlouvy byla stanovena v souladu 
s ustanoveními zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši 



Celková cena bez DPH činí: 78 205 390,- Kč 

z toho DPH (sazba 21 %) činí: 16 423 132,- Kč 

Celková cena včetně DPH činí: 94 628 522,- Kč 
(slovy: devadesátčtyřimilionyšestsetdvacetosmtistcpětsetdvacetdvěkorunyčeské). 

2. Cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a není možné ji překročit. 
3. Rozklad ceny je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. 
4. Celková cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je konečná a jsou v ní zahrnuty veškeré 

náklady prodávajícího spojené s piněním dle této smlouvy. 

5. K ceně bez DPH bude připočteno DPH v aktuální zákonné výši. V případě změny sazby 
DPH v důsledku změny právních předpisů bude pro fakturaci použita sazba DPH účinná 
v příslušný den zdanitelného pinění. 

ČLÁNEK IV 
• ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO 

Prodávající se touto smlouvou dále zavazuje: 

1. u prvního vozidla do zahájení kontrolních zkoušek (dále jen „KZ") zpracovat a předložit 
kupujícímu návrh Technických podmínek (dále jen „TP"), do zahájení vojskovych zkoušek 
(dále jen „VZ") předložit kupujícímu případně dopiněný návrh TP; Schválenou verzi TP 
předložit kupujícímu po vyhovujících vojskových zkouškách před zahájením požadovaných 
úprav 3 ks vozidel. TP zpracovat dle Českého obranného standardu (dále jen „COS") 
051625 2. vydání, oprava 4. 

2. vyžádat a zabezpečit, aby mělo vozidlo před zahájením VZ schválenou technickou 
způsobilost vojenského vozidla (včetně vydání osvědčení) podle vyhlášky Ministerstva 
obrany č. 274/1999 Sb., kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování 
jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel 
a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel. K tomu u prvního vozidla provést 
schvalovací zkoušky technické způsobilosti (dále jen „SZTZ") s tím, že vozidlo musí být 

• 
schváleno pro provoz na pozemních komunikacích jako vojenské vozidlo. 

3. v souladu s požadavky na úpravu vozidel dle přílohy č. 1 a č. 6 této smlouvy provést 
dopinění dokumentace ve smyslu COS 051632 3. vydání v rozsahu stanoveném v bodě 44. 
přílohy č. 1 této smlouvy a dodat tuto dokumentaci kupujícímu v tištěné a elektronické verzi 
ve formátu PDF na CD v českém jazyce; Dále je prodávající povinen dodat vozidla spolu 
s veškerými doklady nezbytnými k jejich provozu, zejména s technickými průkazy 
a osvědčeními o technické způsobilosti, ve smyslu vyhlášky MO ČR č. 274/1999 Sb., kterou 
se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, 
provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení 
vojenských vozidel. 

4. dodat kupujícímu „Stanovisko Úř OSK SOJ k napinění katalogizační doložky" vydané pro 
vozidla v souladu se zákonem 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, v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb."); 

5. ke každému vozidlu dodat „Osvědčení o jakosti a kompletnosti" vydané ZSOJ v souladu se 
zákonem č. 309/2000 Sb.; 
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6. společně s vozidly dodat kupujícímu „ES prohlášení o shodě" vydané pro vozidla v souladu 
se zákonem Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a dopinění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy; 

7. pro zboží provést školení osob kupujícího účastnících se KZ a VZ před prováděním KZ 
a VZ (včetně členů komise); 

8. pro zboží provést školení 18 (osmnácti) osob kupujícího - řidičů (12), řidičů instruktora (4) 
a osob Centra dopravní výchovy (VeV-VA) (2) v rámci přípravného období VZ. Požaduje 
se po úspěšném absolvování kurzu po provedení teoretické a praktické zkoušky vydat 
osvědčení o absolvování kurzu. U řidičů instruktora, dílenských specialistů instruktora 
a osob Centra dopravní výchovy (VeV-VA) ještě vystavení osvědčení o prvotním školení 
s tím, že tyto osoby jsou oprávněny provádět další zaškolování řidičů, dílenských specialistů 
i instruktora bez omezení. 

9. pro zboží provést školení 8 (osmi) osob kupujícího (dílenských specialistů — instruktorů) — 
automechaniků (6) a autoelektromechaniků (2) v rámci provádění VZ dílenských 
prostředků; 

• 10. místo a termín zahájení školení podle bodu č. 7, 8 a 9 tohoto článku určí kupující a to tak, 
aby mohl být dodržen čl. VI, odst. 4 této smlouvy v souladu s instrukcemi ke školení 
uvedeném v bodě Č. 39 a 40 přílohy č. 1 této smlouvy; 

11. před předáním zboží bezplatně poskytnout kupujícímu zboží uvedené v čl. X této smlouvy 
k provedení KZ a VZ a toto na vlastní náklady přepravit do a z místa konání KZ (Vojenský 
technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV) a VZ (Vojenský výcvikový prostor na území 
ČR — VÚ 8280 Prostějov, UVZ Hamry, VVP Dědice a VVP Libava); Zboží určené 
k provedení KZ a VZ prodávající na své náklady repasuje a bude předmětem dodání zboží; 

12. jako součást výstupů KZ předložit do VZ protokol akreditované zkušebny s výsledky 
zkoušek z hlediska pinění EMC následovně: 

12.1 Elektromagnetické vyzařování 

Vozidla jako celek musí splňovat požadavky na vyzařování dle ČOS 599902 3. vydání, 
požadavek RE 102, RE 103 a CE 102. 

Poznámka:  

• RE 102, RE 103 — vozidlo se zapnutým motorem, radiostanice v pohotovostním režimu 
(příjem Rx) rušič zapnutý v pohotovostním režimu (bez vysílání). Ostatní elektrické 
a elektronické prostředky v provozním stavu. Vozidlo bez pohybu, volnoběžné otáčky 
motoru nebo takové otáčky, aby bylo zajištěno napájení všech elektrických zařízení. Měření 
provést ze všech čtyř stran vozidla a vyhledávat místa s maximální úrovní vyzařování. 

CE 102 — stejně jako v předchozím případě + rušič zapnutý na piný výkon. Měření provést 
na provozních (pokud jsou nainstalované) a vozidlovych AKB. 

Požadované mezní hodnoty zvolit dle normy ČOS 599902 pro pozemní aplikace. 

12.2 Elektromagnetická odolnost 

Vozidla musí jako celek splňovat požadavky na elektromagnetickou odolnost dle ČOS 
599902 3. vydání, požadavek CS 101, CS 114, CS 115, CS 116 a RS 103. 

12.3 Pro účely schválení technické způsobilosti vojenského vozidla dle vyhlášky 
Ministerstva obrany č. 274/1999 Sb., kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských 
vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek 
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vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel, se požaduje ověření
EMC provést dle předpisu EHK-10 ve SZTZ.

ČLÁNEK V
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místem dodání zboží dle čl. H odst. 1 této smlouvy je Vojenské zařízení 5512 Štěpánov.

2. Prodávající je povinen začít pinit své závazky vyplývající z čl. H odst. 1 této smlouvy
neprodleně po podpisu této smlouvy a spinit je nejpozději do 30. listopadu 2018 s tím, že
první vozidlo předá v termínu tak, aby mohly být provedeny veškeré zkoušky dle čl. IV a X
této smlouvy a nebyl ohrožen konečný termín předání všech čtyř vozidel.

3. Kupující souhlasí s možností v dílčích piněních, kterým se pro účely této smlouvy rozumí
dodání minimálně 1 ks kompletního vozidla včetně požadované výbavy, dokumentace,
nářadí a náhradních dílů.

4. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu rektifikační soupravu pro 40 mm automatický

41 granátomet AGL Mk 19, dílenské prostředky k provádění údržby a oprav BVSpeS na
1. úrovni a doplňky dílenských prostředků k provádění údržby a oprav BVSpecS na
2. a 3. úrovni samostatně nejpozději do zahájení zkoušek dle čl. IV a X této smlouvy včetně
návrhu Katalogu pro BVSpecS. Definitivní Katalog pro BVSpecS po zkouškách dodat
nejpozději nejpozději do 30. listopadu 2018.

ČLÁNEK VI
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží zástupci kupujícího určenému pro přejímku zboží,
kte čelník Vojenského zařízení 5512 Štěpánov,
tel. nebo jím pověřená osoba (dále jen „zástupce
kupujícího") v místě pinění dle čl. V odst. 1 této smlouvy. O předpokládaném termínu
dodání zboží vyrozumí prodávající zástupce kupujícího po provedení VZ s výsledkem
„vyhovující", a to písemnou formou (faxem nebo e-mailem) nejpozději 10 (deset)
kalendářních dnů před předpokládaným termínem dodání zboží.

2. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové a nepoužité, které bude odpovídat platným
• technickým normám a předpisům výrobce, zkompletované z nových a nepoužitých, pině

funkčních součástek, dílů, podskupin a skupin, ne vyrobené dříve než v roce 2015. Pryžové
díly ne vyrobené dříve než v roce 2016. Tyto skutečnosti prodávající doloží při dodání zboží
příslušným dokladem od výrobce.

3. O předání a převzetí zboží je prodávající povinen vyhotovit ve třech výtiscích Předávací
protokol a Dodací list, v nichž bude uvedeno množství a cena. Předávací protokol a Dodací
list za kupujícího podepíše, po spinění všech podmínek stanovených touto smlouvou,
zástupce kupujícího, který na něm současně dopiní identifikátor dodávky IDED. Prodávající
je povinen Předávací protokol a Dodací list označit číslem této smlouvy uvedeným
kupujícím v jejím záhlaví. Jeden výtisk Předávacího protokolu a Dodacího listu obdrží
zástupce kupujícího a dva výtisky obdrží prodávající s tím, že jeden z těchto výtisků je
prodávající povinen přiložit k faktuře — daňovému dokladu.

4. O provedení školení dle čl. IV odst. 8 a 9 této smlouvy je prodávající povinen vyhotovit ve
třech výtiscích protokol o provedení školení, jehož obsahem bude mimo jiné i prezenční
listina zaškolených osob. Prodávající obdrží jeden výtisk protokolu o provedení školení,
druhý předá zástupci kupujícího a třetí přiloží jako přílohu k první faktuře.
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5. Datum podpisu Předávacího protokolu a Dodacího listu oběma stranami se při dodržení 
podmínek této smlouvy považuje za datum předání předmětného zboží. 

6. Určený zástupce kupujícího nepřevezme zboží, které vykazuje vady nebo je neúpiné, 
převzetí odmítne písemně spolu s uvedením důvodů. 

7. Prodávající se zavazuje při předání zboží předat průvodní a provozní dokumentaci (v tištěné 
i elektronické podobě na CD nosiči — software Microsoft OFFICE — formát pdf.) v českém 
jazyce v rozsahu uvedeném v bodu 44 přílohy č. 1 této smlouvy, doklady nezbytné 
k převzetí a užívání zboží včetně prohlášení o shodě v českém jazyce a „Osvědčení o jakosti 
a kompletnosti" vydané zástupcem pro státní ověřování jakosti Úřadu pro obrannou 
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „ZSOJ") nebo CoC potvrzené 
GQAR od zahraničního výrobce zboží. 

ČLÁNEK VII 
FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za předmět pinění dle čl. II této smlouvy je splatná na základě faktury vystavené 
prodávajícím po řádném převzetí kupujícím v souladu s čl. VI této smlouvy a po spinění 

• všech podmínek stanovených touto smlouvou. Zálohové platby nebudou poskytovány. 

2. Splatnost faktury - daňového dokladu je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura 
— daňový doklad musí být kupujícímu doručena do 17. prosince daného roku. Bude-li 
faktura - daňový doklad doručena kupujícímu v období od 18. prosince 
do 18. ledna, prodlužuje se splatnost takové faktury — daňového dokladu o 30 dnů. 

3. Zaplacením se rozumí úhrada celé fakturované částky. Za den úhrady faktury kupujícím se 
považuje den poukázání příslušné fakturované částky z bankovního účtu kupujícího s jejím 
směrováním na účet určený prodávajícím. 

4. Faktura musí být vyhotovena ve dvou výtiscích (originál a kopie) a musí obsahovat 
náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 435 OZ. Kromě toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti: 
— označení dokladu jako faktura — daňový doklad nebo opravný daňový doklad, 
— číslo smlouvy uvedené kupujícím v záhlaví smlouvy, 
— den vystavení faktury, 

• — popis fakturovaného zboží, 
— razítko prodávajícího a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího, 
— číslo bankovního účtu prodávajícího, 
— k faktuře musí být přiloženy v originálu tyto dokumenty: Předávací protokol potvrzený 

příslušným zástupcem kupujícího, Dodací list s uvedeným identifikátorem dodávky 
IDED a „Stanovisko Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování 
jakosti (dále jen „úřad") k napinění katalogizační doložky", 

— k faktuře musí být přiloženy protokoly o provedení školení dle čl. FV odst. 8 a 9 této 
smlouvy. 

Na faktuře musí být dále uvedena tato adresa kupujícího: 
Česká republika — Ministerstvo obrany 
Tychonova 1 
160 01 Praha 6 
IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694 
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
odbor vyzbrojování pozemních sil 
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nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6. 

5. Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti dle odst. 4 tohoto článku nebo není doložena požadovanými doklady, 
obsahuje neúpiné nebo nesprávné cenové údaje a náležitosti, nebo není doručena 
v požadovaném množství výtisků. Kupující při vrácení faktury uvede důvody jejího vrácení. 
Prodávající doručí kupujícímu novou fakturu do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne doručení 
vrácené faktury prodávajícímu. 

6. Oprávněným vrácením faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží 
nová lhůta dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy, a to ode dne doručení nové faktury 
kupujícímu. Lhůta splatnosti faktury kupujícím je považována za dodrženou, 
je-li v této lhůtě faktura vrácena a odeslána prodávajícímu. 

7. Budou-li u poskytovatele shledány důvody k napinění institutu ručení příjemce zdanitelného 
pinění podle § 109 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude zástupce objednatele při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

ČLÁNEK VIII 
KATALOGIZACE 

I. Prodávající bere na vědomí, že předmět obchodně-závazkového vztahu bude předmětem 
katalogizace podle zákona 309/2000 Sb. K tomu se prodávající zavazuje, že na všechny 
položky dodá Úř OSK SOJ v termínech specifikovaných v textové části katalogizační 
doložky (příloha č. 2 smlouvy) bezchybný a úpiný soubor povinných údajů ke katalogizaci 
(dále jen „SPÚK"). Dále na všechny položky majetku charakteru položky zásobování 
vyrobené v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2, dodá také návrh katalogizačních dat 
výrobku (dále jen „NKDV"), zpracovaný katalogizační agenturou. Předání SPÚK a NKDV 
je součástí pinění povinností prodávajícího podle této smlouvy a tento nemá nárok 
na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. 

2. Katalogizovány budou následující položky: 

2.1. Bojové vozidlo Speciálních sil 4x4 jako celek, TPP 1, jako soubor movitých věcí 
• ve složení: 

2.1. a) Bojové vozidlo Speciálních sil jako celek, TPP 1, bez zařízení vozidlového 
uvedeného v čl. 2.1. b); 

2.1. b) Zařízení vozidlové RF-7800M-V150 jako celek, TPP 0; 

2.1. c) Radiostanice HARRIS AN/PRC 1170 (není součástí dodávky); 

Určená technická zařízení a náhradní díly doporučené dodavatelem k zabezpečení provádění 
údržby a oprav Bojového vozidla Speciálních sil 4x4 do 3. úrovně katalogizovat jako 
položky zásobování, jejich seznam bude obsahem technických podmínek. 

2.2. Dílenské prostředky údržby a oprav 1. úrovně a Doplňky dílenských prostředků údržby 
a oprav 2. a 3. úrovně katalogizovat jako logistické soupravy (sady), TPP 0, po 
jednotlivých položkách, TPP 1. 

2.3. Katalog pro BVSpecS, TPP 0. 

Poznámka: TPP 1 typ položky požadovaný - položka zásobování; 

TPP O typ položky požadovaný - položka nestandardní. 
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Katalogizace zboží proběhne ve dvou etapách:

• první část návrhu katalogizačních dat bude dodána na celek pro přidělení KÉM před
zahájením vojskových zkoušek;

D druhá část návrhu katalogizačních dat spojená s předmětem obchodně — závazkového
vztahu pro zajištění provozu, oprav a údržby bude dodána po provedení vojskových
zkoušek, avšak před fyzickým dodáním předmětu obchodně — závazkového vztahu
podle podmínek stanovených katalogizační doložkou.

Položky zboží již katalogizované, nebudou předmětem katalogizace a prodávající uvede
u tohoto zboží pouze číslo KČM. Na položky zboží katalogizované v zahraničí nebo
vyrobené v zemi katalogizující podle zásad NATO prodávající vypiní pro předmět pořízení
pouze Soubor povinných údajů pro katalogizaci ve formuláři umístěném na www.cz-
katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrInew.

ČLÁNEK IX
STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

Smluvní strany se dohodly, že na položky předmětu smlouvy — 4 ks speciálních otevřených
vojenských bojových terénních vozidel 4 x 4 — ARM 7 — Soft Top, 12,7 mm kulomet M2 QCB,
náhradní hlaveň 12,7 mm kulometu M2 QCB a 40 mm automatický granátomet AGL Mk 19
bude uplatněno státní ověřování jakosti ve smyslu zákona Č. 309/2000 Sb., v rozsahu konečné
kontroly na základě schválené technické dokumentace (Technických podmínek) kupujícím,
která za tímto účelem bude zpracována prodávajícím po ukončení VZ, za podmínek a
požadavků uvedených v příloze č. 3 této smlouvy.

- Prodávající je povinen minimálně 7 dnů předem písemně (faxem n příp.
nebo e-mailem na osoj.ostrava@seznam.cz) a telefonicky na č. námit
Uř OSK SOJ připravenost zboží k provedení konečné kontroly.

- Státní ověřování jakosti bude provádět zástupce pro státní ověřování jakosti Úř OSK SOJ
na základě pověření vystaveného tímto úřadem.

- SOJ bude provedeno po úspěšně provedených VZ, schválení TP a nabytí právní moci
Rozhodnutí o provedení SOJ.

ČLÁNEK X
KONTROLNÍ ZKOUŠKY A VOJSKOVÉ ZKOUŠKY

I. Smluvní strany se dohodly, že před dodáním zboží budou na 1 ks speciálního otevřeného
vojenského bojového terénního vozidla 4 x 4 — ARM 7 — Sof' Top s kompletní průvodní
a provozní dokumentací (včetně návrhu katalogu pro BVSpecS), technologickými postupy
údržby a oprav, skladovacími podmínkami, přehledem provozních nápiní a přehledem
zařízení pro zajištění údržby v českém jazyce (dále jen „zboží určené ke ICT`) provedeny
KZ s tím, že kupující její provedení požaduje a prodávající s jejím provedením souhlasí.
Prodávající zabezpečí účast svého zástupce popř. zástupce servisní organizace po celou
dobu přípravy, provádění a vyhodnocení zkoušek v místě konání KZ, kam je prodávající
povinen dopravit zboží určené ke KZ. KZ budou provedeny na náklady prodávajícího a
prodávající umožní účast zástupce kupujícího u těchto KZ.

2. Pro potřeby ICZ prodávající na své náklady dodá následující munici:

D 1000 ks munice pro hlavní zbraň M2 QCB — Nb 12,7x99 M33 (100 ks/pás),
KČM: 0019999014297, NSN: 1305131181608;
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D 2500 ks munice pro zbraň spolujezdce 7,62 mm Minimi — Nb 7,62x51 M80 
(250 ks/pás), KČM: 0019999012758, NSN: 1305131180272; 

D 320 ks munice pro hlavní zbraň AGL MK19 — Nb 40x53 HEDP M430A1 (32 ks/pás), 
KČM: 0019999016572, NSN: 1310014198203. 

3. Prodávající je povinen současně s poskytnutím zboží k provedení KZ předat kupujícímu 
zprávy o výsledcích všech doposud provedených zkoušek (včetně závěrů zkoušek 
provedených zkušebnami/laboratořemi) jako doklad, že dodávané zboží svým konstrukčním, 
výrobním a technologickým provedením splňuje technické parametry, požadavky a kritéria, 
uvedená v takticko — technických požadavcích dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen 
„TTP"). 

4. KZ budou provedeny s cílem pinohodnotně ověřit a objektivně posoudit technickou 
způsobilost a úroveň spinění — dosažení požadovaných technických parametrů 
a charakteristik zboží uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. KZ budou provedeny podle 
kupujícím schváleného „Programu a metodiky provedení KZ" (dále jen „Program KZ"), 
zpracovaného na náklady prodávajícího akreditovanou zkušebnou (Vojenský technický 

• 
ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV) k tomu účelu odborně způsobilou. Návrh programu KZ 
projedná kupující s prodávajícím. Program KZ předá prodávající kupujícímu do 60 dnů po 
podpisu této smlouvy. Výsledkem KZ bude písemná „Zpráva o výsledcích kontrolních 
zkoušek", která bude obsahovat písemné protokoly, odborná stanoviska a osvědčení 
příslušných organizačních celků MO, podílejících se na ověření zboží, fotodokumentaci 
a videozáznam o provedených dílčích zkouškách a další náležitosti vyplývající z Programu 
KZ. „Zpráva o výsledcích kontrolních zkoušek" s výsledkem vyhovující bude podkladem 
pro VZ a bude předána zkušební komisi pro VZ před jejich zahájením. 

5. Prodávající dodá na své náklady zboží určené ke KZ do místa provedení KZ (Vojenský 
technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV) na dobu nezbytně nutnou k jejich provedení. 
Potřebná doba pro provedení KZ se předpokládá v délce 6 (týdnů) včetně 2 (dvou) týdnů na 
přerušení KZ k odstranění případných nedostatků prodávajícím. 

6. Prodávající se zavazuje před dodáním zboží bezplatně poskytnout kupujícímu 1 ks 
speciálního otevřeného vojenského bojového terérmího vozidla 4 x 4 — ARM 7 — Soft Top 
s kompletní průvodní a provozní dokumentací v českém jazyce a dílenské prostředky 
k provádění údržby a oprav BVSpecS na 1. úrovni a doplňky dílenských prostředků údržby 

• a oprav pro 2. a 3. úroveň (dále jen „DP3") včetně návodů na použití DP3 — manuálů (dále 
jen „zboží určené ke VZ") k provedení VZ a toto na vlastní náklady přepravit do a z místa 
konání VZ (Vojenský výcvikový prostor na území ČR — Vú 8280 Prostějov, UVZ Hamry, 
VVP Dědice a VVP Libavá). Pro provedení VZ dodá prodávající na své náklady následující 
munici: 
D 1000 ks munice pro hlavní zbraň M2 QCB — Nb 12,7x99 M33 (100 ks/pás), 

KČM: 0019999014297, NSN: 1305131181608; 

D 2500 ks munice pro zbraň spolujezdce 7,62 mm Minimi — Nb 7,62x51 M80 
(250 ks/pás), KČM: 0019999012758, NSN: 1305131180272; 

D 320 ks munice pro hlavní zbraň AGL MK19 — Nb 40x53 HEDP M430A1 (32 ks/pás), 
KČM: 0019999016572, NSN: 1310014198203. 

Při VZ bude využito zboží, se kterým byly provedeny KZ. Zboží určené k provedení KZ 
a VZ prodávající na své náklady repasuje a bude předmětem dodání zboží. Prodávající 
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zabezpečí účast svého zástupce popř. zástupce servisní organizace po celou dobu přípravy, 
provádění a vyhodnocení zkoušek v místě konání VZ. Nařízení k provedení VZ zpracuje 
kupující. Předmětem VZ bude ověření, zda zboží splňuje požadavky kupujícího dle přílohy 
Č. 1 této smlouvy. Vyhovující výsledek vojskových zkoušek je podmínkou pro převzetí 
zboží kupujícím. Kupující je oprávněn zboží v případě nevyhovujících výsledků KZ nebo 
VZ nepřevzít a odstoupit od smlouvy. V takovém případě prodávající není oprávněn 
uplatňovat nárok na úhradu nákladů, které v souvislosti s piněním smlouvy vynaložil. 

7. Prodávající se zavazuje před provedením KZ a VZ zabezpečit školení osob kupujícího dle 
čl. IV odst. 7 této smlouvy a důsledně seznámit tyto se zkoušeným zbožím z hlediska 
konstrukce, technologie, správnosti a režimu použití, požadavků na údržbu, na dodržení 
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, hygieny apod. 

8. Potřebná doba pro provedení VZ se předpokládá v délce 10 (týdnů) včetně 2 (dvou) týdnů 
na přerušení VZ k odstranění případných nedostatků prodávajícím. 

9. Kupující zabezpečí na své náklady provedení VZ, vyhodnocení VZ a vyhotovení závěrečné 
zprávy. VZ budou provedeny na základě programu VZ, jehož návrh bude předán 

41 prodávajícímu nejpozději do 90 (devadesáti) kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. 
Kupující se zavazuje zajistit provedení VZ na území ČR (Vojenský výcvikový prostor na 
území ČR — VÚ 8280 Prostějov, UVZ Hamry, VVP Dědice a VVP Libavá). 

10. Kupující předá prodávajícímu „Zprávu o výsledcích VZ" do 10 (deseti) pracovních dnů od 
vyhodnocení VZ. 

11. Před zahájením VZ předloží prodávající ke schválení návrh TP, osvědčení o schválení 
technické způsobilosti vojenské techniky podle vyhlášky MO č. 274/1999 Sb. a kladná 
stanoviska vydaná příslušnými organizačními celky MO ČR pro ověření vojenského 
majetku, jmenovitě: 

a) stanovisko vydané Odborem státního dozoru Sekce dozoru a kontroly MO 
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a výkonu vojenské činné služby, bezpečnosti 
určených technických zařízení energetické efektivností a požární bezpečnosti; 

b) odborné hygienické stanovisko od Vojenského zdravotního ústavu Agentury 
vojenského zdravotnictví Praha; 

c) stanovisko Hlavního ekologa MO. 

411, 12. Po dobu od převzetí zboží kupujícím k provedení KZ a VZ do doby předání zboží zpět 
prodávajícímu nese odpovědnost za škody na zboží kupující. V případě poškození zboží při 
provádění KZ a VZ v souladu se schválenými postupy (programem zkoušek), škoda vzniklá 
v souvislosti s prováděním KZ a VZ na tomto zboží a škoda tímto zbožím způsobená jde 
k tíži prodávajícího. 

13. V případě, kdy budou během KZ a VZ zjištěny vady zboží, je prodávající tyto povinen 
neprodleně na vlastní náklady odstranit. V případě, že bude dodáváno zboží zavedené 
v AČR, nebudou KZ a VZ prováděny. 

14. Prodávající zajistí pojištění zboží k provedení zkoušek a dalšího, prodávajícím zapůjčeného 
materiálu po celou dobu provádění zkoušek. 

15. Podmínkou zahájení jednotlivých druhů zkoušek organizovaných kupujícím je zpráva ze 
zkoušek předcházejících s hodnocením vyhovující. 

16. KZ a VZ se zúčastní ZSOJ jako nestálý člen. 
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ČLÁNEK XI 
POŽADAVKY NA OCHRANU UTAJOVANÝCH INFORMACÍ 

1. Pro vlastní zástavbu prvků MS do vozidel je požadováno dodržení ustanovení 
dokumentu NBÚ čj. V416/212-NBÚ/30 „Podmínky pro provedení zástavby 
hyptograjického prostředku do mobilních a rozmístitelných systémů" a z hlediska 
kompromitujícího vyzařování (KV) je nutné zabezpečit dodržení Bezpečnostního 
standardu NBÚ 2/2007 verze 2.0 ve znění pozdějších předpisů, stupně utajení 
DŮVĚRNÉ. 

2. Vzhledem k výše uvedenému požadavku v rámci realizace smlouvy budou prodávajícímu 
poskytovány utajované informace, a to „Bezpečnostní standard NBÚ 2/2007 verze 2.0, 
ve znění pozdějších předpisů", stupně utajení DŮVĚRNÉ a čj. V416/212-NBÚ/30 
„Podmínky pro provedení zástavby kryptografických prostředků do mobilních 
a rozmístitelných systémů". Rozsah utajovaných informací, které budoů prodávajícímu 
poskytnuty je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví 
seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb., v rozsahu 
přílohy č. 14 pořadové číslo 12 — normy, metody, postupy nebo výsledky měření 
kompromitujícího elektromagnetického vyzařování a pořadové číslo 13 — kryptografický 
materiál určený k ochraně utajovaných informací do á včetně stupně utajení DŮVĚRNÉ. 
[Předmětná dokumentace bude prodávajícímu poskytnuta po uzavření smlouvy. 
Prodávající předloží dokumentaci „Projekt zástavby" ihned po jeho zpracování. Pokud 
bude bez připomínek, bude nejprve schválen předběžně tak, aby bylo možné zahájit 
realizaci veřejné zakázky (časově nelze specifikovat). Nadále bude probíhat kontrola 
a ověření provádění zástavby. V konečné podobě bude „Projekt zástavby" schválen až po 
dokončení zástavby vozidla včetně jejího ověření]. 

3. Forma přístupu prodávajícího k utajovaným informacím je stanovena a to v souladu 
s § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 
a bezpečnostní způsobilosti (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb."). Předmětná forma 
přístupu prodávajícího k utajovaným 'informacím bude řešena na základě Dohody 
o společném postupu a spolupráci na projektu „Bojové vozidlo Speciálních sil — nákup" 
uzavřené dne 4. 7. 2016 mezi společnostmi SVOS, spol. s r.o., INTERLINK CS, spol. 
s r.o. a URC Systems, spol. s r.o., kde společnost SVOS, spol. s r.o. vystupuje jako 
generální zhotovitel a současně prodávající a společnosti 1NTERLINK CS, spol. $ r.o. 
a URC Systems, spol. s r.o. jako integrátoři zástavbového vybavení, tj. jako 
subdodavatelé SVOS, spol. s r.o. V případě, že při realizaci této smlouvy vyvstane 
požadavek kupujícího na přístup prodávajícího k utajovaným informacím stupně 
DŮVĚRNÉ v rozsahu ustanovení § 20 odst. 1 písm. a) zákona Č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, bude tento 
požadavek na základě vzájemné dohody smluvních stran pro prodávajícího zajišťovat 
a garantovat společnost URC Systems, spol. s r.o. Pro realizaci této smlouvy je povinen 
prodávající zavázat subdodavatele INTERLINK CS, spol. s r.o. a URC Systems, spol. 
$ r.o. k pinění povinností podle odst. 5 tohoto článku v rozsahu oprávnění přístupu 
prodávajícího k utajovaným informacím v souladu s § 20 odst. 1 písm. a) - URC 
Systems, spol. s r.o. nebo § 20 odst. 1 písm. b) - INTERLINK CS, spol. s r.o. zákona 
č. 412/2005 Sb. 

4. Pověřenou osobou Ministerstva pro pinění úkolů ochrany utajovaných informací ve 
vztahu k prodávajícímu pro účely smlouvy je Ing. Vlastimil NOVÝ, VÚ 2015, 
tel.: 973 210 107. 

5. Vzhledem k tomu, že prodávající bude spinění požadavků podle odst. 1 až 3 tohoto 
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článku realizovat prostřednictvím subdodavatelů, je prodávající povinen smluvně zavázat 
tyto subdodavatele k pinění úkolů týkajících se ochrany utajovaných informací v rozsahu: 
a) zabezpečit ochranu utajovaných informací v souladu se zákonem Č. 412/2005 Sb., 

prováděcími právními předpisy k zákonu a požadavky Ministerstva; 

b) do 5 (pěti) pracovních dnů oznámit bezpečnostnímu řediteli MO (dále jen „BŘ MO") 
všechny změny v podmínkách uvedených v § 17 zákona č. 412/2005 Sb., které by 
mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability; 

c) neprodleně písemně oznámit BŘ MO nezpůsobilost ve vztahu k utajovaným 
informacím podle § 19 zákona č. 412/2005 Sb., zejména odnětí osvědčení podnikatele, 
a vrátit utajované informace nebo utajovaný vojenský materiál resortu Ministerstva 
obrany; 

d) současně se spiněním příslušných zákonných povinností neprodleně písemně oznámit 
BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu 
utajovaných informací resortu Ministerstva obrany; 

e) do 5 (pěti) pracovních dnů doručit Ministerstvu veškeré změny skutečností, 
uvedených v informačním dotazníku podnikatele, který předložil jako součást nabídky 
na realizaci této veřejné zakázky; 

f) vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů (název dokumentu, 
Čj. apod.); 
umožnit odborným orgánům Ministerstva, resp. Odboru bezpečnosti MO, kontrolovat 
na základě písemného pověření BŘ MO nakládání s utajovanými informacemi resortu 
MO v rámci své osoby a svých subdodavatelů ve věci smlouvy. 

6. Prodávající je dále povinen do smlouvy se subdodavateli zapracovat znění odst. 1 až 4 
tohoto článku a zákaz poskytování utajovaných informací dalším subjektům. 

ČLÁNEK XII 
VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastnické právo se převádí z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží 
zástupcem kupujícího, potvrzením Předávacího protokolu a Dodacího listu dle čl. VI odst. 3 
této smlouvy. 

2. Jsou-li předmětem pinění takové výsledky činnosti, které jsou chráněny právem 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zajistí prodávající kupujícímu 
bezúplatné, časově a územně neomezené nevýhradní právo užít tyto výsledky. 

3. Prodávající odpovídá za případné porušení práv průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob při výrobě zboží. Prodávající je povinen předat zboží bez právních 
vad. 

4. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží 
zástupcem kupujícího a potvrzením Předávacího protokolu a Dodacího listu dle 
čl. VI odst. 3 této smlouvy. 

ČLÁNEK XIII 
ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY 

1. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží zástupcem kupujícího 
a potvrzením Předávacího protokolu a Dodacího listu dle čl. VI odst. 3 této smlouvy. Délka 
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záruční doby je 24 (dvacetčtyři) měsíců. V případě oprávněného uplatnění reklamace se běh 
záruční doby pozastavuje po dobu trvání reklamačního řízení. 

2. Reklamací se rozumí podání písemné zprávy kupujícím (dále jen „oznámení 
o reklamaci"), za nějž v této věci jedná velitel Vojenského útvaru 8280 Prostějov, 
tel.: 973 411 501, fax 973 411 703, nebo jím pověřená osoba (dále jen „zástupce 
kupujícího"). V případě, že vada vznikla na zboží, které se nachází mimo území ČR, bude 
dopraveno na náklady kupujícího do České republiky a reklamaci uplatní zástupce 
kupujícího. Reklamace je uplatněna dnem odeslání oznámení o reklamaci faxem na číslo 
466 955 742, popř. e-mailem na adresu cernys@armsvos.cz. Den odeslání oznámení 
o reklamaci na adresu prodávajícího se považuje za den zahájení reklamačního řízení. 

3. Pokud má reklamované zboží vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla tato 
vada bezplatně a řádně prodávajícím odstraněna nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů 
ode dne zahájení reklamačního řízení. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání 
tornu, aby zboží mohlo být řádně užíváno, nebo jde-li o vadu, jejíž odstranění by vzhledem 
k povaze vady bylo neúměrné, má kupující právo na výměnu zboží nejpozději do 30 (třiceti) 
kalendářních dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Za den ukončení reklamačního 
řízení se považuje den, kdy bylo bezvadné zboží předáno kupujícímu. 

4. Kupující se zavazuje ode dne uplatnění reklamace zpřístupnit prodávajícímu reklamované 
zboží v sídle Vojenského útvaru 8280 Prostějov. Není-li možné provést odstranění vady 
reklamovaného zboží v sídle tohoto vojenského útvaru, kupující předá zboží k odstranění 
vady prodávajícímu. O předání zboží k odstranění vady bude sepsán mezi předávajícím 
a přebírajícím protokol. 

5. Prodávající prohlašuje, že je schopen zabezpečit dodávky náhradních dílů zboží, speciální 
údržbu a pozáruční servis (opravy) zboží min. po dobu 10 (deseti) let ode dne uplynutí 
záruční doby. 

6. Veškeré náklady v případě oprávněné reklamace jdou k tíži prodávajícího. Jestliže se 
prodávající do 5 (pěti) pracovních dnů od zahájení reklamačního řízení nevyjádří 
k oznámení o reklamaci, platí, že reklamace je oprávněná v piném rozsahu. 

ČLÁNEK XIV 
VADY ZBOŽÍ A NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ 

Odpovědnost za vady a nároky z vad na zboží se řídí ustanoveními § 2099 až 2117 OZ. 

ČLÁNEK XV 
SMLUVNÍ SANKCE 

1. Prodávající se zavazuje, že v případě prodlení s řádným dodáním zboží dle čl. II odst. 1 této 
smlouvy v termínu pinění dle čl. V odst. 2 a 4 této smlouvy uhradí kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného nebo nepředloženého zboží včetně DPH za každý 
započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok 
z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady dle čl. XIII odst. 3 této smlouvy 
zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného zboží 
včetně DPH za každý započatý den prodlení až do odstranění vady. 
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4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy 
k jejich zaplacení povinné straně. 

5. Smluvní pokutu hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé 
straně v této souvislosti Škoda, která je vyrnahatelná samostatně vedle smluvní pokuty 
v piné výši. 

ČLÁNEK XVI 
ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 

Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: 

a) dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně a prokazatelně 
vynaložených nákladů, 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních 
stran s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí: 

• nedodání zboží řádně a včas, 

• nedodržení ujednání o poskytnutí záruky a reklamacích dle čl. XIII této smlouvy, 

• nedodržení povinností prodávajícího dle čl. IV této smlouvy, 

• nevyhovující výsledek ICZ nebo VZ, 

c) jednostranným odstoupením od Smlouvy pro případ vyhlášení insolvenčního řízení vůči 
majetku prodávajícího, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči 
prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě insolvenčního 
řízení. 

V případě jednostranného odstoupení od smlouvy nemá smluvní strana, která smlouvu 
podstatně porušila, právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů. 

ČLÁNEK XVII 
ZÁSTUPCI STRAN A KONTAKTNÍ OSOBY 

1. Jménem Ministerstva obrany mohou činit právní úkony pouze osoby, které jsou uvedeny 
v této smlouvě a které jsou k nim touto smlouvou pověřeny a jménem prodávajícího může 
činit právní úkony ve všech záležitostech, týkajících se této smlouvy pouze osoba, 
oprávněná jednat jménem prodávajícího, uvedená v úvodu této smlouvy. 

2. Kontaktní osoby smluvních stran, uvedené v úvodu této smlouvy budou zabezpečovat 
vzájemnou komunikaci, koordinaci, informovanost stran včetně přípravy návrhů příslušných 
dokumentů. Tyto osoby nejsou oprávněny činit žádné právní úkony. 

3. Dojde-li k jakékoli změně osob podle odst. 1 a 2 této smlouvy, jsou Ministerstvo obrany 
nebo prodávající povinni neprodleně oznámit písemně takovou změnu druhé straně, 
v případě změny osob podle odst. 1 tohoto článku musí být taková změna doložena 

• příslušným dokumentem nebo zdůvodněním. 

4. Změna osob podle odst. 1 a 2 této smlouvy nebude považována za změnu této smlouvy. 

ČLÁNEK XVIII 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí OZ a předpisy souvisejícími. 
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2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, je
vyhotovena ve dvou výtiscích o 15 listech a 6 přílohách o 28 listech, z nichž každý má
stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.

3. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými,
vzestupné číslovanými dodatky, jejichž obsah bude oběma smluvními stranami schválen
a podepsán.

4. Nedílnou součástí smlouvy ke dni jejího podpisu jsou tyto přílohy:

Příloha Č. 1 - Takticko — technické údaje, provozní a užitkové vlastnosti požadovaného
zboží — 19 listů.

Příloha Č. 2 - Katalogizační doložka — i list.

Příloha č. 3 - Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti — 2 listy.

Příloha č. 4 - Podmínky pro schválení technické způsobilosti vojenského vozidla — 1 list.

Příloha Č. 5 - Kalkulace ceny — 1 list.

Příloha č. 6 - Vybavení vozidla komunikačním systémem, navigací a rušičem RCIED
—4 listy.

5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují smluvní strany pod ní své podpisy.

V Praze dne 7. března 2017

náměstek pro řízení sekce
na základě příkazu k zastupování

•
MINISTER STVO—OB RA f\--1Ý

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ A AKVIZIC -08-

V Praze d

z

Ing. Jan ČERNÝ
jednatel

SVOS, spol. s r.o.
Chrudimská 1663
535 01 PŘELOUČ

IČ: 48152056 D1Č: CZ48152056
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