Smlouva o dílo
na provedení služby - zpracování studie úpravy posádkové střelnice

Stará Boleslav
č. 232/47/2016

I. Smluvní strany
Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
Tychonova 1,160 00 Praha 6 - Hradčany
60162694
IČ:
DIČ:
CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním se sídlem Stará Boleslav:
plk. gšt. Ing. Jaroslav Trakal
ředitel Agentury Logistiky Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
___ jenského zařízení 5512 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
por. Ing. Pavla Macounová
Tel
mob:
e-mail: |
Kontaktní osoba ve věcech technických:
rtm. Radovan Malý
tel.
Ing. Jaroslav Efler
tel. :|
e-mail :|
Adresa pro doručování korespondence:
VZ 5512, ekonomické oddělení, Boleslavská 929, Brandýs nad LabemStará Boleslav PSČ 250 02
(dále jen „Objednatel")
a
Vojenský technický ústav, s.p„ odštěpný závod VTÚVM
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
Sídlo:
Dlouhá 300, 763 21 SlaviČín
IČ:
242 72 523
DIČ:
CZ24272523
f
Jejímž jménem jedná: Ing. Ján Roman, ředitel odštěpného závodu VTÚVM, jednající
ve smyslu § 503 odst. 2 zákona 5. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Jan Jordán______
Tel.
mob]

Kontaktní osoba ve věcech technických:
RNDr.

tel.^l

e-mail:
Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM, Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
(dále jen „Dodavatel")
se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") a v souladu s ním uzavírají tuto
smlouvu na provedení služby - zpracování studie úpravy posádkové střelnice Stará Boleslav
(dále jen „Smlouva").
II. Účel smlouvy
2.1

Účelem Smlouvy je zpracování studie úpravy posádkové střelnice Stará Boleslav nutné pro
možnost provádět střelby z nových zbraní AČR a následné zpracování a předání protokolu
o určení ohrožených prostorů u jednotlivých zbraní a munice.
III. Předmět smlouvy

3.1

Zpracování studie úpravy posádkové střelnice Stará Boleslav, na základe které budou
Objednatelem provedeny požadované úpravy - 1. etapa.

3.2

Vystavení protokolu o určení ohrožených prostorů u jednotlivých zbraní a munice
- 2. etapa.

3.3

Bližší specifikace pro zpracování studie úpravy posádkové střelnice Stará Boleslav
a vystavení protokolu o určení ohrožených prostorů u jednotlivých zbraní a munice
je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
IV. Kupní cena

4.1

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na celkové ceně za službu, specifikovanou v čl. 111. Smlouvy,
a to ve výši:
77 682,00 Kč včetně DPH
(slovy: sedmdestátsedmtisícšestsetosmdesátdva korun českých).

4.2

Celková cena bez DPH činí 64 200,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 13 482,00 Kč. (DPH je
stanovováno ve výši podle platné právní úpravy).

4.3

Cena za jednotlivá dílčí plnění činí:
Cena v KČ bez DPH

DPH 21 %

Cena v Kč včetně DPH

1, etapa

33 000,00

6 930,00

39 930,00

2. etapa

31 200,00

6 552,00

37 752,00

Dílčí plnění

4.4

V této ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele spojené splněním předmětu
Smlouvy.
V. Doba a místo plnění

5.1

Dodavatel splní 1. etapu nejpozději do 6 týdnů od podpisu Smlouvy.

5.2

Dodavatel oznámí den, kdy se poprvé dostaví k obhlídce posádkové střelnice, nejpozdéji
dva pracovní dny před navrhovaným termínem. Další termíny budou dohodnuty následně.

5.3

Dodáni studie může být provedeno doporučenou zásilkou, přičemž za rozhodný den se
považuje den prokazatelného doručení.

5.4

Na základě zpracované studie budou provedeny navrhované úpravy, které se Objednatel
zavazuje provést nejpozději do 30. 9. 2016, Po jejich provedeni Objednatel vyzve
Dodavatele ke splnění 2. etapy, a to vystavení protokolu o určení ohrožených prostorů u
jednotlivých zbrani a munice. Tento protokol bude předán Objednateli do 3 týdnů od
doručení výzvy k vystaveni protokolu.

5.5

Místem plnění je: VZ 5512, Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
PSČ 250 02 - posádková střelnice v areálu Jaselských kasáren.
VI. Platební a fakturační podmínky

6.1

Dodavatel, po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem vydání a potvrzení záznamu
o splnění dílčího plnění, do 10 pracovních dnů vystaví daňový doklad (dále jen „faktura11)
za splněnou etapu, který zašle na adresu pro doručování korespondence.

6.2

Faktura může být Objednateli zaslána i elektronickou poštou ve formátu „pdf \

6.3

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto identifikační
údaje:
a) číslo Smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
b) Jako Objednatel na faktuře bude uvedena:
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1,160 00 Praha 6;
Konečný příjemce: VZ 5512, Boleslavská 929, 250 02 Stará Boleslav.

6.4

Objednatel neposkytuje zálohové platby.

6.5

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli.

6.6

Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
Objednatele a jejím směrováním na účet Dodavatele.

6.7

Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, ncobsahuje-li některý
údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný
počet výtisků. Při vrácení faktury Objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě
oprávněného vrácení Dodavatel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury
Objednateli. Dodavatel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne
doručení oprávněně vrácené faktury.

6.8

Budou-li u Dodavatele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného
plnění podle § 109 zákona č, 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude Objednatel při zasílám úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
VII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

7.1

Dodavatel zaplatí Objednateli v případě prodlení s dodáním studie v termínu uvedeném
v čl. 5.1 Smlouvy smluvní pokutu ve výší 0,1 % ze sjednané ceny za každý den prodlení
až do splnění závazku nebo ukončení smluvního vztahu a 0,1 % ze sjednané ceny za každý

den prodlení s předáním protokolu v termínu uvedeném v čl. 5.4 až do splnění závazku
nebo ukončení smluvního vztahu.
7.2

V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury zaplatí Objednatel smluvní pokutu
ve výši 0,01 % fakturované částky za každý započatý den prodlení.

7.3

Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

7.4

Smluvní pokuta a úrok z prodlení je splatná do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

7.5

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.
VIII. Zánik závazků

8.1

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) jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od Smlouvy Objednatelem v případě, že Dodavatel uvedl
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly
mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
e) jednostranným odstoupením Objednatelem od Smlouvy, v případě, že bude vůči majetku
Dodavatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
byl-li vůči Dodavateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě
nákladů insolvenčního řízení.

8.2

Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
a) prodlení s provedením služby v terminu uvedeném vodst. 5.1 Smlouvy o více než
15 dnů;
b) jednání Objednatele, kterým znemožní plnění Smlouvy.
IX. Zvláštní ujednání

9.1

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

9.2

Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními
zákona 5. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.3

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

9.4

Dodavatel souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v systému elektronického tržiště
Tendermarket.

9.5

Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím
s plněním této Smlouvy, je český jazyk.
X. Závěrečná ustanovení

10.1 Smlouva v písemné podobě bude potvrzena osobami oprávněnými jednat.
10.2 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a osobami
oprávněnými jednat podepsanými, vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její

f

nedílnou součástí. Dodatky budou součástí dokumentace veřejné zakázky v elektronickém
tržišti.
10.3 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.
10.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
10.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
a) Příloha č. 1 - Specifikace požadované služby

-
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 232/47/2016
Počet listů: 1
Specifikace požadované služby
Studie úpravy posádkové střelnice Stará Boleslav
Zhodnocení současného stavu posádkové střelnice Stará Boleslav.
Návrh terénních úprav střelnice a okolí (úprava cílového prostoru střelby, úprava bočních
valů apod., tak aby bylo možno střílet z celého prostoru vyhrazeného pro střelbu
k zabezpečení bezpečného použití těchto zbraní:
-

Pistole GLOCK 17 munice 9x19;
pistole PHANTOM munice 9 x 19;
pistole vz. 82 munice 9x18 Makarov;
samopal Heckler - Koch MP 5 A3 munice 9x19;
útočná puška BREN 805 A1,A2 munice 5,56 x 45 (223 REM);
útočná puška M6 A2 munice 5,56 x 45 (223 REM);
útočná puška M4 A2 munice 5,56 x 45(223 REM);
samopal vz. 58 munice 7,62 x 39;
všechny ruční historické zbraně a jejich repliky, krátké i dlouhé, bez omezení ráže,
nabíjené černým prachem a olověnou sférickou nebo ogivální střelou;
- brokovnice, nabíjené černým prachem a olověnými broky o maximální velikosti 2,5 mm.
Návrh technických prostředků zabezpečujících bezpečnost při střelbě zvýše zmíněných
ručních zbraní (zábrany nad prostorem střelnice, palisády apod.).
Terénní úpravy a technické prostředky musí být uzpůsobeny pro střelbu na kovové terče
(Hardox 600) a papírové terče.
Zpracování a předání protokolu o určení ohrožených prostorů u jednotlivých zbraní
a munice, jako přílohy k provoznímu řádu střelnice, v souladu s ustanovením předpisu
Vševojsk-10-6,čl. 14 odst. 3 písm. b).
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