
SMLOUVA O DÍLO
na provedení opravy zdrojové soustavy prototypu SOM 5

Ev.č. 191/3/5/2017-7830

1. Smluvní strany

1. Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162 694
DIČ: CZ 601 62 694
Zaměstnanec pověř

CZ 601 62 694
ICO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
pro účely smlouvy:

ve věcech technickýc

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský útvar 7830
Gen. Píky 1
16001 Praha 6

(dále jen „objednatel**)

2.Zhotovitel:
Vojenský technický
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Jejímž jménem jedn

lu
§ 503 odst. 2 zákona
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefonické, faxové spojení:

Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „zhotovitel*2 *4)



uzavírají pro účely veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu na „provedení opravy
prototypu SOM 5 a odstranění nálezových závad“, která se řídí ustanoveními § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník").

2. Účel smlouvy

2.1. Účelem smlouvy je zabezpečení opravy prototypu SOM 5 a odstranění tzv.
nálezových závad, v období definovaném v čl. 5.2.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele,
za podmínek stanovených touto smlouvou, opravu prototypu SOM 5 dle
požadavků objednatele stanovených v bodě 4.1. této smlouvy.

3.2. Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli
dohodnutou cenu.

4. Cena za dílo

4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, jako ceně nejvýše
přípustné, a to do maximální výše:

Oprava bude provedena na základě delektace a zahrnuje úkony uvedené v příloze
č.l.

Cena za 1 hodinu práce technika činí:
DPH).

5. Doba a místo plnění

5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu do splnění účelu smlouvy či do jejího zániku
v případech uvedených v čl. 12 smlouvy.

5.2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy
oběma smluvními stranami.

5.3. Místem plnění je provozovna zhotovitele -

5.4. Přepravu do místa provedení díla zabezpečí objednatel na vlastní náklady.6

6. Podmínky provádění díla

6.1. Zhotovitel je povinen při provádění prací postupovat s odbornou péčí. dodržovat
obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
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6.2. Převzetí prototypu SOM 5 proběhne na základě přejímky. O provedení přejímky
budou zhotovitelem a obsluhou SOM 5 sepsány: "Protokol o předání a Protokol
o převzetí", s uvedením data provedení přejímky, jmen a podpisů.

7. Platební a fakturační podmínky

7.1. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem provedení přejímky díla.

7.2. Zhotovitel je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a do 10 dnů doručit na
adresu konečného příjemce ve dvojím vyhotovení daňový doklad (fakturu) za
provedené dílo na dohodnutou smluvní cenu s rozepsáním jednotlivých položek
podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

7.3. Kromě náležitostí uvedených v zákoně o dani z přidané hodnoty musí faktura
obsahovat též následující údaje:
a) označení daňového dokladu jako faktura,
b) číslo smlouvy,
c) datum vystavení a datum (lhůta) splatnosti faktury,
d) IČO a DIČ smluvních stran,
e) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být objednatelem plněno,
0 odběratele - Česká republika. Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6
g) konečného příjemce - Vojenský útvar 7830, Gen. Píky 160 01 Praha 6
h) počet příloh a razítko s podpisem zhotovitele

7.4. Objednatel požaduje, aby k faktuře byly dodány následující přílohy v uvedeném
rozsahu:
a) Montážní deník oprav s rozpisem odpracovaných hodin za jednotlivé úkony a
rozpisem cen s DPH za materiál,

(dále jen komise) schváleno provedení oprav a odsouhlaseno podpisem ke
zpětnému převzetí systému.

7.4. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu konečného příjemce.
Zaplacením smluvní ceny se rozumí odepsání Částky z účtu objednatele a její
směrováni na účet zhotovitele.

7.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude
obsahovat požadované doklady, je objednatel oprávněn ji do jejího data splatnosti
vrátit zhotoviteli. Zhotovitel vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou,
bezvadnou. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení
opravené nebo nové faktury.

7.6. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění
institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání
úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto
zákona.

8. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

8.1. Vlastníkem věci předané zhotoviteli k provedení díla je objednatel.
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8.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci. Za nebezpečí škody na prováděném díle 
až do jeho předání přejímajícímu odpovídá zhotovitel.

9. Záruka za jakost, vady díla a reklamace

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku ve smyslu ustanovení § 2619 ve spojení 
s ustanovením § 2113 a násl. OZ za jakost díla.

9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v trvání 12 měsíců na materiál, na práci 
6 měsíců.

9.3. Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu nejpozději do 5 pracovních dnů a to faxem nebo e-mailem.

9.4. Zhotovitel se k reklamované vadě vyjádří do 10 pracovních dnů, pokud tak 
neučiní, má se za to, že byla reklamovaná vada uznána v plné míře.

10. Smluvní pokut)' a úrok z prodlení

10.1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením díla v termínu 
uvedeném v čl. 5.2. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění za 
každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku 
smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. 12 smlouvy. Okamžik 
práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve 
výši 0,02 % z nezaplacené částky denně. Okamžik práva fakturace vzniká 
prvním dnem prodlení.

10.3. Smluvní pokuta je v případě porušení jakékoliv shora uvedených povinností 
zhotovitele splatná ve lhůtě deseti (10) dnů od písemné výzvy objednatele 
k jejímu zaplacení. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu zaplatit formou 
bankovního převodu na bankovní účet objednavatele.

10.4. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem dle tohoto článku není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody. Zhotovitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši vedle smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká 
povinnost zajištěná smluvní pokutou.

11. Zvláštní ujednání

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

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

11.3. Zhotovitel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy 
vůči objednateli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
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12. Zánik smluvního v/tahu

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

a) splněním všech závazků řádně a věas,

b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a 
prokazatelně doložených nákladů

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Práva a povinnosti touto smlouvou přímo neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 5 listech, z nichž každý má platnost 
originálu. Zhotovitel obdrží jeden výtisk, 1 výtisk je pro potřebu objednatele.

13.3. Smlouva může být měněna ěi doplňována vzájemně odsouhlasenými a 
podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její 
nedílnou součástí.

13.4. 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.

13.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní 
stranou.

Příloha ě.l - Oprava prototypu SOM-5 - 1 list

Ve dne .................... V Praze dne ....

Za zhotovitele: Za objednatele:

plk. gšt. Ing. Jiří ROČEK 
velitel VÚ 7830 Praha
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Příloha č. I ke Smlouvě o dílo Ev. č. 191/3/5/2017-7830

Oprava prototypu SOM-5
Poř.

č.
Oprava prototypu SOM 5

Nabídková cena pro
účely této VZ v Kč

včetně DPH

1.
Oprava terminálu operátora systému SOM 5 č.: 04/001/2008 - Po
zapnutí terminálu a naběhnutí systému dojde k zapnutí programu SOM
5 - systém nahlásí, že není platná cesta k vytvoření složky na d:\...
Nelze založit operaci. Chyba v registrech nebo problém s harddiskem.

2.

Oprava manipulátoru polohy SOM 5-č.: 04/002/2008 - Nereaguje na
povely z terminálů. Nereaguje zjoysticků ani klikem do obrazu. Oprava
v podobě výměny vnitřních konektorů, očištěni desek elektroniky a
vnitřního prostoru (viz. defektace a oprava - MSO-2/A1/S1 sn: B989)

3.
Oprava terminálu operátora systému SOM 5 č.: 01/005/2008 - Po
zapnutí terminálu naběhne modrá obrazovka s informacemi o chybě.

4. Oprava nabíječe č .03/005/2008 - nenabíjí

5. Oprava zdroje č.02/005/2008 - nefunkční

6.

Oprava senzoru samba CIR - 4ks č.ID 7, ID 8, ID 27, ID 28 - Oprava
baterií NiMh 9,6V/3600 mAh, které jsou uvnitř, jsou vadné - nejdou
nabít nebo nedrží napětí. Oprava baterií SOM5 - vadné

7. Č.05/001/2008 (25)-nedrží napětí.

8.
Č.04/012/2008 (24) - nedrží napětí, při zapojení na nabíječ se zobrazí E
006 - ztráta komunikace nabíječky s odpojovačem externího AKB.

9. Č.04/008/2008 (20) - nedrží napětí.

10.

Č.03/008/2008 (5) - nedrží napětí, při zapojení na nabíječ se zobrazí
E00I - napětí některého z nabíjecích kanálu je mimo reálné meze. A
E006 - ztráta komunikace nabíječky s odpojovačem externího AKB

11.
Č.05/007/2008 (31)- při zapojení na nabíječ se zobrazí chyba E003 -
překročeno koncové napětí některého článku.

12.
Č.04/006/2008 (18)- nedrží napětí.

Cel cová cena

Stránka


