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Vojenské zařízení 5512

Lázně Bohdaneč Počet listů: 1

Přílohy: xx

OBJEDNÁVKA č. 175512401 0020

Objednatel: Zhotovitel
Adresa: Česká republika - Ministerstvo obrany Adresa: Vojenský technický ústav, s.p.

Tychonova1 odštěpný závod VTŮPV

160 00 Praha 6 - Hradčany Vita Nejedlého 691, Dědice
IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 682 01 Vyškov

Příjemce: Vojenské zařízeni 5512 IČO: 24272523 DIČ: CZ24272523

Na Lužci Bank.spojeni:

53341 Lázně Bohdaneč

Číslo účtu:

Vyřizuje: Ing, Vyřizuje:

tel.:

emai

Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 LÁZNĚ BOHDANEČ

Název materiálu Množství
Cena za jednotku v

Kč bez DPH

Celková cena v Kč

včetně DPH

Objednáváme u Vás provedeni technických zkoušek pro schváleni technickézpůsobilostí doplňkového příslušenství (zástavby radiostanic) u

vojenské techniky;

40 000,00

40 000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. radiostanice RF-7800-S-V do vozidla LRD Military Armoured 4

2, radiostanice RF-1325 do vozidla TATRA T-815

33 057,85

33 057,85

CELKEM s DPH 80 000,00

Smluvní, fakturačnía platebnípodmínky_____________________________________________ ___________
Smluvní strany se řídí zákonem č.89(2012 $b„ Občanský zákoník, v platném znění.

Účel objednávky:

- získáni oprávněni k certifikované zástavbě doplňkového příslušenství do vojenské techniky dle schválených programů Náčelníkem VP.

Předmětobjednávky:

- závazek zhotovitele provést technické zkoušky pro schválení technické způsobilosti doplňkového příslušenství (radiostanic RF-7800 do vozidla LRD Kajman,

RF-1325 do vozidla T-815) a vypracovat protokoly o provedených technických zkouškách;

- závazek objednatele rádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Cena:

- smluvní strany se ve smyslu zákona č.526/1990 Sb., O cenách, ve zněni pozdějších předpisů dohodly na ceně za provedeni technické zkoušky a vyhotoveni

protokolu ve výši 40 000,00 Kč včetně DPH za jeden typ techniky. Celková cena za zakázku, jako cena konečná, činí 80 000,00 Kč s DPH.

Místo plněni:

■ prostory zhotovitele, tj. VTŮPV, Vita Nejedlého 691, Dědice, 682 01 Vyškov.

Dodacípodmínky:

- zhotovitel se zavazuje dodat společně se splněním smlouvy veškeré související doklady (např. návod k obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, protokoly o

provedeni, osvědčeni o jakosti a kompletnosti výrobku, atd.). Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.

Platebnía fakturačnípodmínky:

- fakturace proběhne po splněni služby do 10 pracovních dnů bez možnosti zálohové platby, se splatností 30 dnů ode dne doručeni objednateli.

/



Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsáni fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu zhotovitele =aktura musí obsahovat údaje podlezákona č.
235/2004 Sb.. O dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, hlavně - číslo objednávky, dle které se uskutečňuje plněni, objednatele, název

přejímajícího útvaru, údaje zhotovitele o zápisu do obchodního rejstříku (včetně oddílu a vložky) nebo do jinéto veřejného rejstříku, připadne jiné evidence.

Daňový doklad-fakturu s připojenými protokoly o provedeni technických zkoušek zašlete ve dvojím vyhotoven na adresu Vojenské zařízení 5512, Na

Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč. Faktura vystavená v rozporu s touto objednávkou bude objednatelem vrácena, oprávněným vrácením faktury konči běh

lhůty její splatnosti, nově doručená faktura bude mlt novou 30 denní lhůtu splatnosti Pokud budou u zhotovitele shledány důvody k naplněni institutu ručeni za

daň pode § 109a , zákona č. 235/2004 Sb.. O dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany pn zasíláni úplaty vždy

postupovat zvláštním způsobem zajištěni daně podle lohoio zákona.

Přechod vlastnictvía odpovědnostza škodu:

- vlaslnikem věci, která byla zhotoviteli předána k provedeni díla, je po celou dobu plněn' objednatel. Za neoezpeči škody na prováděném dile až do jeho

předáni přejimajicimu odpovídá zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že v připadé náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelné vzniklá škoda

Záruční doba a reklamace:

- zhotovitel přejímá záruku za vypracováni protokolů o provedených technických zkouškách s trvalou platnosti. Tyto musi po formální a obsahové stránce

vyhovovat požadavkům zaslaných ■Programů ke schváleni technické způsobilost! doplňkového příslušenství vojenské techniky- od Vojenské policie. Objednatel

uplatni právo z odpovědnosti zhotovitele za vady plněni služby písemným ohlášením na adrese znotovitele Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5

dnů od jejího obdrženi, doba vyřízeni reklamace je 30 dni, náklady spojenés reklamaci jdou na vrub zhotovitele.

Vady:

■ odpovědnost za vady díla se řídi ustanoveními § 2615 a následnými Občanského zákoníku.

Smluvnípokutya úrok z prodleni:

- zhotovitel zaplatí objednaleti v případě prodleni s plněním smlouvy smluvní pokutu ve výši 400,00 Kč za každý započatý den prodleni, nejvýše však 30 %

hodnoty utvrzovaného závazku. V případě odstoupeni od smlouvy pro podstatné porušeni smluvních podmínek čini smluvní pokuta 8 000,00 Kč. V případě

nedodrženi sjednaného terminu odstraněni reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokulu ve výši 250,00 Kč za každý započatý den až do

podpisu protokolu o odstraněni vady. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodleni za každý započatý den prodlení ve výši dle

ustanovení § '970 Občanského zákoníku a provděciho nařízení vlády. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů odednedoručeni vyúčtováni.

Zvláštní ujednáni:

■ vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídi právním řádem ČR.

Zánik objednávky:

- objednávka zaniká splněním všech závazků řádně a včas, dohodou smluvních stran pň vzájemném vyrovnáni účelně vynaložených a prokazatelně

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy a jednostranným odstoupením od smlouvy pro podstatné porušeni smluvních podmínek (procíení s provedením dila

o vice než 10 dni, nedodrženi sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla, prodleni s odstraněním vad c více jak 5 dni a neodstranění vad dila ve sjednané

době).

Tato objednávka nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uvřejnění v registru smluv (dle Zákona
č.340/2015 Sb ). ’

Bankovní spojeni:

Číslo účtu:

ČNB Hradec Králové

2232881/0710

Termín plněni: do 30 pracovních dni od nabyti účinnosti

smlouvy

Doprava: zajistí objednatelPočet vyhotovených faktur: 2

Schválení objednávky: Potmění Objednávky: (do 5dnů od doručeni)

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím. Sa zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za objednatele: Náčelník Centra zabezpečení oprav

pplk. Ing. Jaromír NEČAS

Za zhotovitele: Ředitel úseku ekonomicke-provozníh

Ing. Jár. Dzurenda

Datum: - J -Q3- 2017

Razítko, podpis:

Termín plnsrtí: ce 3C.3*201?

I W.f. TUK


