
SMLOUVA O DÍLO
č. 145210075

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem:
zastoupena:

se sídlem kanceláře:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Mgr. Zorou Skurčákovou, MBA, ředitelkou odboru vyzbrojování vzdušných
sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO na základě příkazu k zastupování
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Vladislav Čuba,

vyřizuje ve věcech technických: Ing. Jiří Kovalčík,

adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471/4
16001 Praha 6

(dále jen „objednatel44) na straně jedné
a

Vojenský technický ústav, s. p.
zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku
24272523
CZ24272523
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Jan Ohlídal,

vyřizuje ve věcech ekonomických: Jolana Bezchlebová,

vyřizuje ve věcech technických: Ing. Roman Mařík,

adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚLaPVO

Mladoboleslavská 944
197 06 Praha9-Kbely

(dále jen „zhotovitel44) na straně druhé

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,OZ44), a příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „AZ44), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva44).
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ČI. I
ÚČEL SMLOUVY

Účelem této smlouvy je zabezpečit letové provozní služby v rámci AČR pro jednotlivá vojenská
letiště a pracoviště 26.pVŘPz.

ČI. II
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v zpracování
projektu a následném provedení obnovy některých současných částí Air Traffic Management (dále jen
„ATM44) systému LETVIS 99B-M4a RADARCENTRUM verze RC-950
a technologicky zastaralé návazné systémy včetně nutných SW úprav - viz příloha č. 1 smlouvy - (dále
jen „dílo44). Dílo bude prováděno na čtyřech vojenských letištích (lokalita Čáslav - dále jen „LKCV44,
Praha - Kbely - dále jen „LKKB44, Sedlec. Vícenice u Náměště nad Oslavou - dále jen „LKNA44
a Správa letiště Pardubice - dále jen „LKPD'4) a pracovištích 26.pVŘPz (Control and Reporting Centre -
dále jen „CRC44 Hlavenec. Národní integrované středisko řízení letového provozu ČR - Integrated Air
Traffic Control Centre - dále jen „IATCC44 Praha Jeneč, Technický blok - dále jen „TEB*4 Ruzyně
a Kasárna 17. listopadu Praha), a to v následujících 2 etapách:

1. I. etapa díla (příprava na II. etapu díla), v průběhu, které je zhotovitel povinen:

a) zpracovat a předat projektovou dokumentaci (Dokumentaci pro stavební povolení), tj. stavební
úpravy v prostorech plnění, v souladu s přílohami č. 5 a 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb (dále jen ,,DSP“) a dokumentaci pro provádění stavby (Dokumentace
realizační), poskytnout objednateli potřebnou součinnost (zahrnující předání výše uvedené
dokumentace na níže uvedená místa) směřující k vydání kladných stanovisek, vyjádření
a rozhodnutí dotčených orgánů státní a vojenské správy a souhlasů osob dotčených stavbou,
které jsou nutné pro vydání stavebního povolení resp. ohlášení stavby, zejména SDK OSD MO
- pracoviště Praha. AHNM - provozní středisko 006 Praha - Ruzyně, AKIS MO, Vojenského
zařízení 695000 Praha, jakož i všech dalších orgánů, jejichž kladná stanoviska podmiňují
vydání stavebního povolení (případně dalších povolení a rozhodnutí).

Součástí DSP bude soupis všech prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen
„výkaz výměr**) a stanovení celkových nákladů stavby (dále jen „položkový rozpočet44). Pro
výkaz výměr bude použita „Cenová soustava ÚRS44 vydávaná ÚRS Praha, a.s., Praha 10.
Položkový rozpočet a výkaz výměr musí být zpracován v členění specifikovaném v přílohách
č. 2 a 3 aktuálního Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací
a inženýrských činností UNIKA (dále jen „sazebník UNIKA44). V souvislosti s výše uvedeným
objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou dokumentaci týkající se stávajících objektů (areálu),
(např. požární zprávy apod.). Veškeré ostatní podklady, průzkumy a sondy, potřebné pro
řádné zpracování díla. si zhotovitel obstará sám na své náklady (pokud tyto materiály budou
v majetku objednatele, objednatel je zhotoviteli v rámci součinnosti poskytne). Zajištění těchto
podkladů bude tvořit součást ceny díla dle čl. IV smlouvy;

b) zpracovat posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(dále jen „koordinátor BOZP44) vč. potřeby vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb.. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích, (dále jen „Plán BOZP44). Výše uvedené dokumenty, týkající se bezpečnosti
práce na stavbě, pokud jejich potřeba z posouzení vyplyne, budou následně vypracovány
osobou s osvědčením odborné způsobilosti pro tuto činnost.
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c) zpracovat projektovou dokumentaci k technologické části projektu (dále jen ,,PDT“) pro:

(i) obměnu technologické části systému Letvis 99B-M4, která běží na platformě
SUN/SPARC (výjimku tvoří systém Letvis SCC - není podpora ze strany výrobce).
Dokumentace bude obsahovat přesnou specifikaci HW, rozčlenění jednotlivých datových
rozvaděčů na jednotlivých TS míst plnění a dokumentaci k souvisejícím pracovním
pozicím tam, kde budou provedeny změny;

(ii) vytvoření pracoviště DTC včetně vytvoření prototypového pracoviště s dotykovým
HMI pro plánování a řízení letů (2ks);

(iii) návrh řešení omezených SW změn v systému Letvis 99B-M4 tzn.:

• změnu rozhraní mezi Letvis ASM/ser. a systémem WALDO (ŘLP ČR s.p.) a s
tím souvisejících úprav systému Letvis 99B-M4;

• úpravu Letvis FDP/ser. tak, aby byl schopen zpracovávat nová pole -SLOTTYPE
a-CTOT, a s tím souvisejících úprav systému Letvis 99B-M4;

(iv) návrh technologického řešení připojení místních čidel na jednotlivých LZ včetně
systému PAR;

(v) SAT procedury.

2. II. etapa díla (realizační), ve které zhotovitel provede obměnu HW a SW systému prostřednictvím:

a) provedení stavby v rozsahu a podle DSP a realizační dokumentace zpracované dle čl. II. odst.
1. písm. a) této smlouvy, zejména:

(i) provedení všech příslušných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla dle
platných právních předpisů a ČNS a prokazujících bezpečný provoz a funkčnost zařízení;

(ii) zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění díla v souladu s platnými právními
předpisy;

(iii) provedení napojení rozvodů nízké napětí, instalace klimatizace (pokud to bude obsahovat
projektová dokumentace);

(iv) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (6 písemných výtisků
dokumentace skutečného provedení stavebních prací a 2 elektronické verze zaznamenané
na elektronickém nosiči) podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů;

b) zajištění výkonu funkce autorského dozoru (dále jen ,,AD“). Cena za výkon AD je součástí
celkové ceny za plnění této smlouvy dle čl. IV smlouvy. Autorským dozorem je pověřen
TECHNISERV, spol. s r.o.. IČO: 44264020;

c) pořízení komponentů (pracovních stanic a serverů, provedení výměny komunikačních
prvků na LSLPS) za účelem nahrazení zastaralých součástí systému komunikací a systému
LETVIS (mimo technologii vyměněnou v předcházejícím projektu a systému Letvis SCC),
včetně HW i SW instalace;

d) provedení rekompilace stávajících systémů na OS LINUX a provedení:

• úpravy stávajícího rozhraní pro výměnu ASM dat;

• úpravy stávajícího FDP/ser. tak, aby byl schopen zpracovat nová pole (-SLOTTYPE, -
CTOT);

e) zavedení interaktivního HMI pro systémy zobrazení a plánování ve 2 instalacích na DTC
(prototyp);
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f) technologická příprava k výstavbě a instalaci součástí systému DTC (testovací polygon);

g) provedení HW i SW instalace technologií na DTC;

h) zajištění licencí pro systémy ATM na DTC na období 5 let;

i) příprava a doplnění optické a metalické infrastruktury jednotlivých pracovních stanic a serverů
k instalaci a funkčnímu propojení součástí systému;

j) systém horizontální a vertikální struktury pro zpracování a distribuci meteoinformace do
systému ATM;

k) promítnutí a splnění základních požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti,
ve znění pozdějších předpisů, pokud to bude v systému možné;

l) zaškolení provozního a technického personálu;

m) ověření shody zařízení (typová certifikace u systémů, které nemají platné OTZ v době podpisu
smlouvy);

n) spolupráce s uživatelem na ověření provozní způsobilosti (provozní certifikace).

3. Zhotovitel se zavazuje provést na základě písemného požadavku objednatele případné další
dodatečné práce, nutné k dokončení předmětu smlouvy, kterých potřeba vyvstala až v průběhu
plnění předmětu smlouvy a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením
smlouvy. Tyto vícepráce budou sjednány ve formě písemného dodatku ke smlouvě a budou
zahájeny až po jeho uzavření.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění
smlouvy v době a stavu aktuálním k datu podpisu smlouvy a že mu jsou známy známé veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení díla.

5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje zhotoviteli zaplatit za řádně provedené dílo smlouvou
sjednanou cenu.

ČI. III
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen do 60 kalendářních dnů po podpisu smlouvy předložit objednateli podrobný
časový harmonogram, který bude plně v souladu se všemi podmínkami smlouvy, s uvedením
specifikace veškerých termínů dodávek a vojskových zkoušek dle čl. VII smlouvy (dále jen
„harmonogram"). Po odsouhlasení harmonogramu osobou objednatele pověřenou vyřizováním věcí
technických (dále jen „zástupce objednatele'4) se harmonogram stane jako příloha ě. 7 nedílnou
součástí smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo (tzn. obě dvě etapy) dokoněit nejpozději do 12. prosince 2018. Zhotovitel
zahájí plnění II. etapy díla po převzetí I. etapy díla objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět v pracovní době objednatele ve dnech Po - Pá od 8:00 hod do
16:00 hod., nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje zpřístupnit zhotoviteli místo plnění
po dobu nezbytně nutnou k provedení smluveného plnění.

4. Místo plnění I. etapy je uvedeno v čl. XI. smlouvy.

5. Místy plnění II. etapy jsou letištní stanoviště řízení letového provozu lokalit LKCV, LKNA,
LKKB. LKPD. CRC, IATCC a Kasárna 17. listopadu Praha - Ruzyně.
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ČI. IV
CENA DÍLA

1. Cena za plnění dle této smlouvy byla stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Celková cena za splnění I. etapy díla činí:

570 000.00 Kč bez DPH

119 700,00 Kč DPH ve výši 21%

689 700.00 Kč včetně DPH

3. Celkový finanční limit za splnění II. etapy díla činí:

77 849 392,56 Kč bez DPH

16 348 372,44 Kč DPH ve výši 21%

94 197 765,00 Kč včetně DPH

Celková cena díla (tj. cena za první a druhou etapu) činí 78 419 392 Kč bez DPH, tj.
94 887 465 Kč včetně DPH (DPH 21%).

Cena za splnění II. etapy díla bude zhotovitelem účtována a objednatelem zaplacena pouze
v rozsahu skutečně provedeného plnění v souladu s etapou I. a přílohou č. 2 smlouvy.

4. Ceny byly sjednány mezi smluvními stranami v rámci zadávacího postupu ve formě obdoby
jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel při jednání deklaroval, že ceny jsou stanoveny v souladu
s ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jakožto ceny
tvořené na základě kalkulaěního propočtu ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku.
Výše uvedenou skutečnost zhotovitel stvrdil čestným prohlášením ze dne 22. 9. 2016. Zhotovitel
bere na vědomí znění ust. § 12 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tedy že v případě, kdy jakákoliv
cena bude vyšší než cena obvyklá podle ust. § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, tj. cena tvořena kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů
a přiměřeného zisku, je taková cena neplatná v rozsahu rozdílu, o který překračuje přípustnou výši.
Na úhradu ceny vyšší než obvyklé nevzniká zhotoviteli nárok.

5. Ceny uvedené ve smlouvě zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla (tj. náklady
na technické vybavení, dopravu do místa plnění, případná odměna autorovi za poskytnutí licence
ve smyslu ust. § 2366 OZ, zaškolení a výcvik technického a provozního personálu atd.) a současně
i případnou přiměřenou dodatečnou odměnu autorovi. Tato cena je konečná a nepřekročitelná pro
sjednaný předmět smlouvy.

6. K celkové ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši dle platných a účinných právních předpisů
ke dni zdanitelného plnění.

7. Rozklad cen je uveden v příloze č. 2 smlouvy.

8. Smluvní strany sjednávají, že zvýšení cen za provádění prací v rámci druhé etapy díla je možný po
dohodě smluvních stran, a to pouze z důvodu inflace CZK za podmínek dále uvedených.

a) inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských cen
zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok
předcházející, vyjádřená v procentech;
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b) vždy od 1. ledna kalendářního roku dále do budoucna, nejdříve však po 6 měsících řádného
poskytování prací v rámci 11. etapy díla, jsou smluvní strany oprávněny po vzájemné dohodě
zvýšit ceny za provádění prací v rámci II. etapy díla, uvedených v příloze č. 2 této smlouvy,
a to o tolik procent, kolik procent činila inflace v roce předcházejícím, maximálně však o 5 %;

c) postup dle tohoto článku smlouvy je možný pouze v případě, že příslušná meziroční inflace
bude činit alespoň 3 % a více;

d) o případné dohodě o zvýšení cen jsou smluvní strany povinny vyhotovit písemný dodatek.

ČI. V
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen min. 10 pracovních dnů před plánovaným předáním díla nebo
samostatného funkčního celku písemně oznámit zástupci objednatele termín předání (datovou
zprávou).

Nejdéle do 120 pracovních dnů po podpisu smlouvy předloží zhotovitel návrh DSP a PDT.
Objednatel provede posouzení DSP a PDT a do 1 měsíce od předložení návrhu DSP a PDT písemně
odsouhlasí navržené řešení, případně vznese k předložené dokumentaci připomínky, které je
zhotovitel povinen do 10 pracovních dnů od jejich uplatnění objednatelem vypořádat. Objednatel
odsouhlasí dokumentaci v takovém případě až po řádném vypořádání všech připomínek. Písemný
souhlas objednatele s navrženým řešením stavebních úprav a pravomocné stavební povolení
(souhlas k provádění prací) je podmínkou zahájení činností spojených s vlastní realizací II. etapy
předmětu smlouvy. Součástí DSP bude soubor stanovisek, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů
státní a vojenské správy a souhlasů osob dotčených stavbou, které jsou nutné pro vydání stavebního
povolení, resp. ohlášení stavby. Zhotovitel předloží realizační projektovou dokumentaci stavebních
úprav (6 písemných výtisků dokumentace a 2 elektronické verze zaznamenané na elektronickém
nosiči). Písemný souhlas objednatele se považuje za převzetí I. etapy díla. V případě nesouladu
realizační projektové dokumentace sjakoukoli přílohou této smlouvy, má přednost realizační
projektová dokumentace.

Objednatel je povinen neprodleně po vydání písemného souhlasu dle předchozího článku podat
žádost o územní souhlas/ohlášení stavby, resp. o stavební povolení na místně příslušném stavebním
úřadě.

Objednatel do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci souhlasu k provádění prací předá
staveniště v jednotlivých lokalitách zhotoviteli. Předáním staveniště přechází na zhotovitele
odpovědnost za vznik škody na majetku objednatele a třetích osob v souvislosti s prováděním
předmětu smlouvy; za tím účelem je zhotovitel povinen zajistit na své náklady zabezpečení
staveniště. Podmínkou předání staveniště a zahájení stavebních prací je existence pravomocného
souhlasu s provedením stavebních úprav v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního
zákona. Zhotovitel je povinen do termínu dokončení celého díla zajistit vyklizení staveniště
a jeho předání objednateli. O předání staveniště bude sepsán smluvními stranami předávací
protokol s popisem jeho stavu.

V případě, že budou prováděnou stavbou dotčeny pozemky třetích osob, sdělí zhotovitel tuto
skutečnost bezodkladně objednateli. Objednatel zajistí doklad o právu provést stavbu na těchto
pozemcích, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne předání k tomuto účelu potřebných
podkladů od zhotovitele, případně navrhne jiné řešení.

Zhotovitel se zavazuje provést výškopisné a polohopisné zaměření dotčených inženýrských sítí
a geodetické zaměření pozemku odpovědným geodetem, případně pak vyhotoví další podklady,
sondy, průzkumy apod. potřebné k řádnému provedení stavebních prací, pokud to u plnění lze
předpokládat.

izic MO
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10. Zhotovitel se zavazuje provést následující další práce a činnosti:

a) provedení všech příslušných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla dle
platných právních předpisů a ČSN a prokazujících bezpečný provoz a funkčnost zařízení
k dosažení požadovaných parametrů;

b) likvidace odpadů, vzniklých při provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy, na
náklady zhotovitele;

c) splnění podmínek stavebního povolení a dokladové části PD;

d) vytýčení stávajících vedení v prostoru staveniště-pracoviště (včetně splnění podmínek
předepsaných správci vedení) a zajištění jejich ochrany;

e) geodetické zaměření stavby (inženýrských sítí), geodetický plán (pokud to u plnění lze
předpokládat);

f) zpracování návrhu provozního řádu ve spolupráci s objednatelem;

g) předání dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné a v elektronické podobě pro
každou prováděnou lokalitu (pokud takové práce budou v lokalitách prováděny);

h) zabezpečení veškeré dokumentace potřebné k vydání kolaudačního souhlasu/povolení
k realizaci stavby.

11. Zhotovitel zabezpečí výkon funkce autorského dozoru (dále jen ,.AD“) v rozsahu přílohy č. 11
sazebníku UNIKA kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí po celou dobu
realizace stavby, tj. až do vydání dokladu o povoleném užívání stavby ve smyslu § 119 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“). Cena za výkon AD je součástí ceny dle čl. IV odst. 3
smlouvy.

12. Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými technickými normami, obecně
závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů vztahujících se k realizaci
stavby. Pokud porušením právních předpisů nebo ČSN vznikne škoda, neseji pouze zhotovitel
a je povinen tuto škodu uhradit.

13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zjištění, že některé práce, činnosti a dodávky
obsažené v položkovém rozpočtu, není nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy a
samotné realizace stavby dle PD provést (dále jen „méněpráce“). nebudou zhotovitelem provedeny.
Tyto změny budou sjednány ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

14. Pokud z plnění dle čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy vyplyne potřeba výkonu činnosti koordinátora
BOZP, zhotovitel zajistí výkon činnosti koordinátora BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 309/2006“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006“). Koordinátor BOZP zpracuje před zahájením
vlastní realizace předmětné stavby Plán BOZP. Cena za zpracování Plánu BOZP a výkon
činností koordinátora BOZP při realizaci stavby je součástí cenové kalkulace zhotovitele.
Kontrolní dny k dodržování Plánu BOZP je koordinátor BOZP povinen organizovat minimálně
lx za měsíc. Zápisy o provedených kontrolách s uvedením výsledků kontroly a přijatých opatření
ke zjištěným nedostatkům v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi provádí
koordinátor BOZP do stavebního deníku stavby. Koordinátor BOZP dále zabezpečí oznámení
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště v souladu
s ustanovením § 15 zákona č. 309/2006 Sb., a to nejpozději do 8 kalendářních dnů před předáním
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staveniště zhotoviteli stavby. Náležitosti oznámení stanoví nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
v příloze č. 4.

15. V rámci „Zásad organizace výstavby'' budou stanoveny podmínky pro provádění stavby z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,.BOZP“).

16. Zhotovitel je povinen dodat technické vybavení nové (tj. vyrobené ne dříve než 18 měsíců před
datem dodání zboží) a nepoužívané.

17. Zhotovitel a jeho pracovníci či zhotovitelem při plnění díla využité osoby jsou povinni řídit se při
pohybu ve vojenských objektech pokyny objednatele.

18. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel navrhne seznam akceptačních testů (SAT) k prokázání
funkčnosti všech základních parametrů systému dle technických podmínek a předloží ke
schválení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo změnit a doplnit předložený seznam o další
zkoušky.

19. Objednatel je oprávněn na základě písemné výzvy zaslané zástupci zhotovitele - Ing. Romanu
Maříkovi na email: roman.marik@vtusp.cz - kontrolovat plnění. Zhotovitel je povinen umožnit
kontrolu do 1 dne od písemného požádání dle předchozí věty. Kontroly se bude účastnit zástupce
objednatele a zástupce zhotovitele. V případě že při této kontrole zástupce objednatele zjistí, že
zhotovitel porušuje svou povinnost/i z této smlouvy či z platné legislativy, je zhotovitel povinen
zajistit nápravu na své náklady.

20. Zhotovitel je dále povinen:

a) řídit se při provádění díla právními předpisy České republiky, technickými normami
a pokyny objednatele a/nebo zástupce objednatele, všechny systémy a prostředky zahrnuté do
projektu musí splňovat požadavky na typovou a provozní certifikaci a při předání musí být
typově a provozně certifikovány (ve spolupráci s objednatelem) v souladu s požadavky zákona
č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky a vyhlášky č. 154/2011 Sb. o vojenské
letecké technice, schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky, provádění
pravidelných technických prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenské letecké techniky,
provozování a kontrolách vojenské letecké techniky a pověřování a osvědčování právnických
a fyzických osob, a o vojenském leteckém rejstříku; provedení provozní certifikace bude
prováděno ve spolupráci s uživatelem;

b) podniknout veškeré možné kroky k zamezení vzniku škod a zdržení při plnění díla;

c) zjištěné závady, nesrovnalosti či další skutečnosti, které by mohly vést ke vzniku vad či
zdržení při plnění díla nebo bránily jeho provedení, nahlásit do 24 hodin od jejich vzniku či
zjištění zástupci objednatele a navrhnout mu možné varianty řešení, pokud půjde o skutečnosti,
které byly zaviněny zhotovitelem, je tento povinen je odstranit na svoje náklady a v termínech
umožňujících pokračování v návazných činnostech podle schváleného harmonogramu.

21. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta
v ceně díla.

22. Pro zdárný průběh celého díla budou zhotoviteli zabezpečeny objednatelem:

a) koordinační orgán z OVL SDK MO. pro možnost konzultace a rozhodnutí;

b) koordinační orgán ze služby „METEO“ pro možnost konzultace a rozhodnutí;

c) koordinační orgán z odboru ,.Kyberbezpečnosti“ MO pro možnost konzultace
a rozhodnutí.
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Objednatel jména a kontakty na tyto osoby sdělí zhotoviteli nejdéle do 35 kalendářních dnů od
podpisu smlouvy.

23. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody.

24. Technické podklady pro vzájemnou komunikaci se službou zpracování a distribuce meteo-
informace pro systém ATM (jeho část pro zpracování a distribuci meteo-informace), předá
objednatel na základě předávacího protokolu, se stanovením technických zásad a zabezpečí
(zpracuje a předá) podklady pro úpravu technických ujednání na všech předávacích místech
(vstupů) do systému ATM.

25. Zavedení vojenského materiálu se bude řídit dle ustanovení NVMO č. 100/2015 „Normativním
výnosem Ministra Obrany ze dne 10. 12. 2015. zavádění vojenského materiálu do užívání v rezortu
Ministerstva obrany44, a to částí „Druhou'4, hlava I, ČI. 5. „Zkrácené vojskové zkoušky44. Zhotovitel
prohlašuje, že je mu tento předpis znám.

26. Zhotovitel se zavazuje předat zástupci objednatele technické vybavení typově a provozně schválené
(ve spolupráci s objednatelem), tzn. s platným „Osvědčením typové způsobilosti44 (dále jen OTZ),
„Osvědčením provozní způsobilosti44 (dále jen OPZ) a „Prohlášením (ES) o shodě a/nebo
o vhodnosti používaní44 (dále jen DoC/COC), resp. „Prohlášení (ES) o ověření systému44.

27. Objednatel je povinen:

a) na základě písemného požadavku zhotovitele poskytnout vždy nejpozději do 15 pracovních
dnů od doručení požadavku dokumentaci k objednatelem užívaným technologiím
v podrobnostech nutných pro realizaci díla;

b) vyjadřovat se k technickým návrhům zhotovitele v průběhu provádění díla prostřednictvím
zástupce objednatele.

28. Zástupce objednatel a/nebo osoby jím pověřené mají právo být přítomny provádění díla.

ČI. VI
ZAŠKOLENÍ TECHNICKÉHO A PROVOZNÍHO PERSONÁLU

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli zaškolení technického a provozního personálu
v místě plnění nebo v sídle dodavatele resp. jeho subdodavatele (dále jen „zaškolení44).

2. Zhotovitel před provedením funkčních zkoušek zaškolí obsluhy upraveného vojenského ATM
systému v rozsahu minimálně 5 osob za účelem ovládání systémů apod. a dalších účastníků
zkoušek, včetně členů komise objednatele, kterými jsou: pplk. Ing. Jan Bouda VZ 5512 Stará
Boleslav, mjr. Ing. Tomáš Schůt. VZ 5512 Stará Boleslav, mjr. Ing. Zdeněk Kutáč, VÚ 3031 Praha,
mjr. Ing. Jiří Škrleta, MO 1122 Praha a pplk. Ing. Jiří Rožek, MO 1122 Praha a seznámí tyto osoby
se zkoušeným systémem z hlediska konstrukce, technologie, použití, údržby, bezpečnosti práce,
protipožární ochrany, hygieny apod. z důvodu zajištění odborného postupu pro přebírání
a kvalitativní hodnocení systému, včetně provedení zkrácených vojskových zkoušek.

3. Zástupci objednatele pro provádění zaškolení jsou:

u LKCV kpt. Ing. Tomáš Kočí,

u LKNA kpt. Ing. Rudolf Pavlík,

u LKKB mjr. Ing. Václav Vilím,

u LKPD por. Ing. Jaroslav Šenkýř,
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li kasárny 17. listopadu. Praha 6 - Ruzyně, číslo CE 00-06-45/003, administrativní budovy
ŘLP, PS 0006 Praha 6 - Ruzyně, kpt. Ing. Jaroslav Joska, tel. 973 212 872.

ČI. VII
ZKRÁCENÉ VOJSKOVÉ ZKOUŠKY

1. Řádné předání díla je podmíněno provedením zkrácených vojskových zkoušek pro systém
zpracování meteoinformace (dále jen „ZVZ11) s výsledkem „VYHOVUJÍCÍ16 a předložením
„Závěrečné zprávy o výsledcích ZVZ“.

2. Smluvní strany se dohodly, že ZVZ se budou řídit „NVMO č. 100/2015, zavádění vojenského
materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany11, a to částí „Druhou'1, hlava I, ČI. 5, „Zkrácené
vojskové zkoušky11. Předpoklad provedení ZVZ je v rozsahu trvání cca 2 pracovních dní. Gestorem
VZ bude ORVzS SRPS MO v součinnosti s ALog a VÚ 6950 Brandýs nad Labem - St. Boleslav.

3. ZVZ budou provedeny komisí objednatele složené ze zástupců uživatelů a objednatele v termínech
uvedených v harmonogramu. Odstranění vad zjištěných při zkouškách zhotovitel provede na
vlastní náklady.

4. Předmětem ZVZ bude zejména ověření funkčnosti systémů a ověření, zda technologie splňují
technické parametry, požadavky a kritéria, uvedená ve specifikaci díla - příloze č. 1 této smlouvy;
především pak:

a) ověření vlastností zkoušených technologií z hlediska jejich technického i taktického použití
v předpokládaném začlenění;

b) prověření nároků na obsluhu a zvládnutelnost zkoušené technologie zaškolenými obsluhami
předpokládané kvalifikační úrovně;

c) posouzení dokladů a osvědčení potvrzujících ověření shody vlastností nové technologie
s požadavky stanovenými závaznými nonnami a technickými předpisy na jeho provozování
a bezpečné používání.

5. V případě poškození nainstalovaného vybavení při provádění zkoušek jde škoda takto vzniklá
k tíži zhotovitele.

6. Odborná podpora ZVZ nových částí vojenského ATM (systém zpracování meteoinformace)
systému Letištních stanovišť letových provozních služeb (dále jen „LSLPS11) bude prováděna
zhotovitelem ve prospěch komise objednatele formou přípravy ZVZ systémů. Objednatelem
zajistí koordinaci činnosti všech zúčastněných stran.

7. Dále je zhotovitel povinen současně s poskytnutím technického vybavení k provedení ZVZ
předat objednateli písemné doklady o výsledcích všech dosud provedených ZVZ (včetně
závěrů ze zkoušek provedených zkušebnami/laboratořemi), kterými prokáže, že dodané
technické vybavení svým konstrukčním, výrobním a technologickým provedením splňuje
požadavky, technické parametry a kritéria uvedená v této smlouvě a technické dokumentaci
vybavení.

8. Objednatel po ukončení ZVZ a ošetření technického vybavení převezme dílo na základě
protokolu o majetkové přejímce a funkční přejímce díla dle přílohy č. 4 a 5 (vzory protokolů)
smlouvy.

Sekce v^rojov^í aakvizic MO
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Cl. VIII
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKOVANÉHO

PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ

1. Bude-li výsledkem provádění díla výsledek, který je chráněn právem z průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví, zajistí zhotovitel objednateli výhradní právo na bezplatné, územně a časově
neomezené užití těchto výsledků, a to ode dne předání díla. (výjimku tvoří pronájem díla dle
požadavků objednatele)

2. Zhotovitel prohlašuje, že aplikované programové vybavení díla (dále jen ,,APV“) podléhá ochraně
autorských práv a je počítačovým programem ve smyslu ust. § 65 AZ. Zhotovitel odpovídá za
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v rozsahu stanoveném touto smlouvou poskytnout objednateli
časově a územně neomezené právo užívat APV a je oprávněn uzavřít s objednatelem tuto smlouvu,
resp. že pro objednatele poskytnutí takového oprávnění zabezpečí ze strany osoby oprávněné
takové právo poskytnout nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. Je-li toto prohlášení nepravdivé,
je zhotovitel povinen nahradit objednateli vzniklou škodu, která mu z tohoto důvodu a v souvislosti
s ním vznikla.

4. V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí veškerá práva a povinnosti vyplývající
ze smlouvy na právního nástupce této strany.

Cl. IX
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

1. Původcem odpadu, kteiý při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní
náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Cl.X
TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, a to
prostřednictvím technického dozoru objednatele, kpt. Ing. Jaroslav Joska, tel.: 973 212 872
Vojenský útvar 6950 Stará Boleslav - Kasárna 17. Listopadu, nebo jím pověřená osoba. TDO
sleduje zejména, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, PD, příslušnými platnými
předpisy a ČSN, časovým harmonogramem provádění díla a správními akty orgánů veřejné moci
a správy. Na zjištěné nedostatky (vady) upozorňuje TDO zhotovitele zápisem do stavebního
deníku. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky (vady) v přiměřené lhůtě odstranit. TDO je
oprávněn si přizvat k provedení kontroly třetí odborně způsobilé osoby. Zhotovitel je povinen
zabezpečit účast svých pracovníků při provádění kontroly TDO.

2. TDO je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své
povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se
neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením
provádění díla.

3. TDO je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své
stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen „zástupce zhotovitele4*)
se zápisem TDO nebo zástupce zpracovatele PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu
připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu
souhlasí. TDO je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zástupcem
zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené
lhůtě dohodou smluvních stran.
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4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro
uzavření dodatku, pokud se týkají změny předmětu plnění.

5. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních dnů
účastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo
konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. Zápis
z kontrolního dne bude rozeslán všem zúčastněným. Kontrolní dny budou probíhat minimálně lx
za měsíc, v případě potřeby častěji.

6. Zhotovitel je povinen dodržovat předaný podrobný harmonogram prací. Případné změny
harmonogramu musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny TDO a zástupcem uživatele na
kontrolních dnech. Zhotovitel bude sledovat průběh plnění harmonogramu, o zpoždění včetně
důvodů bude cestou kontrolních dní informovat TDO, současně předloží návrh na úpravu
harmonogramu. Zjistí-li TDO nedodržování časového harmonogramu, zhotovitel provede
neodkladně na výzvu do 5 dnů aktualizaci časového harmonogramu. Změnou harmonogramu prací
nesmí být z důvodů na straně zhotovitele dotčen sjednaný termín dokončení a předání díla.

ČI. XI
PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM

1. Dílo bude předáno a převzato po řádném předání a převzetí každého dílčího plnění. Dílčí plnění
jsou definovány v příloze č. 11 této smlouvy jako samostatné funkční celky, přičemž plnění dle
I. etapy je samostatným dílčím plněním.

2. Plnění 1. etapy díla doručí zhotovitel osobně nebo poštou zástupci objednatele ve věcech
technických.

3. Zhotovitel v rámci předání I. etapy díla předá podrobnou technickou dokumentaci ATM systému,
DSP v 6 vyhotoveních v tištěné podobě (způsobilých k dalšímu zdařilému rozmnožování)
a v elektronické podobě ve 4 vyhotoveních na samostatných nosičích informací v souladu sčl. II
odst. 1 písm. a) této smlouvy (vyhotovení ve fonnátu *.dng a *.dwg budou současně i ve fonnátu
*.pdf, oceněný výkaz výměr ve formátu *.xls, neoceněný výkaz výměr ve formátu *.xls. dokladová
část ve formátu *.pdf), a dále pak pro každou stavbu samostatně (pokud tato dokumentace vznikne):

dokladovou část - kladná vyjádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených výkonem
státní (vojenské) správy a ostatních dotčených osob v originálech + 1 kopii;
kontrolní rozpočet v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě;
návrh zápisu o předání a převzetí - 2 vyhotovení v tištěné podobě.

4. Zástupcem objednatele, resp. přejímajícího pro II. etapu díla (mimo stavebních částí), resp.
samostatných funkčních celků, je náčelník Vojenského zařízení 5512 Štěpánov pplk. Ing. Ján
Keveš nebojím písemně pověřená
osoba a

(i) přejímky plnění se bude účastnit rovněž u VÚ 2436 Pardubice velitel SL Pce pplk. Mgr.
Ivo Šťastný nebojím písemně
pověřená oso

(ii) přejímky plnění se bude účastnit rovněž u VÚ 7214 Čáslav velitel 21.zTL plk. gšt. Ing.
Petr Tománek ( nebojím písemně
pověřená osoba

(iii) přejímky plnění se bude účastnit rovněž u VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad
Oslavou velitel 22.zVrL plk. gšt. Ing. Petr Čepelka

nebojím písemně pověřená osoba;
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(iv) přejímky plnění se bude účastnit rovněž u VÚ 8407 Praha - Kbely je velitel 24.zDL plk.
gšt. Ing. David Klement nebo
jím písemně pověřená oso

Neúčast osob uvedených v odst. (i) až (iv) tohoto článku není důvodem k nepřevzetí díla nebo
jeho samostatných funkčních celků.

5. Objednatel pověřuje převzetím stavebních úprav prováděných v rámci II. etapy TDO. O předání
a převzetí stavebních úprav bude v jednotlivých lokalitách (budou-li prováděny stavební úpravy)
pořízen samostatný akceptační protokol. O předání a převzetí jednotlivých stavebních úprav bude
ve 4 výtiscích sepsán dílčí akceptační protokol, jeden výtisk pro objednatele, jeden pro zhotovitele,
jeden pro přejímajícího a jeden jako příloha fakturační dokumentace zhotovitele. Na každém
výtisku příslušného dílčího akceptačního protokolu je zhotovitel povinen uvést číslo smlouvy
a číslo IDED, které mu poskytne pověřená osoba AHNM. Dílčí akceptační protokol schválí svým
podpisem pověřená osoba objednatele - TDO, pověřený zástupce místa plnění (viz výše)
a pověřená osoba zhotovitele.

6. O předání a převzetí každého dílčího plnění v rámci II. etapy, jenž není stavební úpravou dle
předchozího odstavce sepíší objednatel a zhotovitel „Protokol o dílčím plnění44 (dále jen „protokol4')
a objednatel na něm doplní číslo IDED. Originál protokolu bude přílohou faktury. Návrh
protokolu (jak akceptačního, tak dílčího) připraví zhotovitel před dohodnutým termínem předání
plnění/dílčího plnění.

7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání dílčích plnění
mohlo dojít ve sjednanou dobu. Termín pro dokončení díla se neprodlužuje o dobu, po kterou
doručené dílo kontroloval TDO, pokud postupoval v souladu s touto smlouvou.

8. Zhotovitel nejpozději 2 pracovní dny před datem předání stavebních úprav prováděných
v rámci II. etapy, předloží TDO v jednom vyhotovení následující doklady:

a) očíslovaný seznam předávané dokumentace;
b) dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou zhotovitelem ve 3 vyhotoveních v listinné

podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na datových nosičích (textová část ve formátu
kompatibilním s MS WORD, výkresová část ve formátu kompatibilním se softwarem Autocad
a dále ve formátu *.pdf);

c) originál stavebního deníku;
d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení stavby

dle platných předpisů a ČSN (revizní zprávy prosté vad);
e) souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů státní správy i resortu Ministerstva obrany ke

kolaudačnímu řízení včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů (ve
spolupráci s objednatelem);

f) konečný seznam subdodavatelů;
g) protokoly o shodě (certifikáty, atesty) pro ostatní v tomto odstavci neuvedené použité

materiály a výrobky;
h) fotodokumentaci (v elektronické podobě) pořízenou při provádění díla;
i) doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této smlouvy na oficiálně povolenou

skládku a evidenci odpadů podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb„ o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů;

j) v případě, že součástí díla jsou stroje, zařízení, technologie, příp. technologické celky
vyžadující pravidelný servis, předá zhotovitel objednateli jejich seznam podle druhu,
s uvedením názvu, identifikace (výrobní číslo atd.), výrobce, umístění s uvedením četnosti
a obsahu pravidelného servisu (v členění po jednotlivých úkonech);
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k) technickou dokumentaci jednotlivých strojů, zařízení, technologií, příp. technologických celků,
záruční listy, atesty, návody k použití, pasporty, atp. a dokumentaci pro řádnou obsluhu,
provozování a údržbu (provozní, resp. servisní knížku atd.) a doklad o zaškolení obsluhy;

l) popřípadě další nutné doklady, které vyžádal objednatel, formou zápisu do stavebního deníku
v minimálním předstihu 30 kalendářních dnů.

9. Doklady dle čl. XI odst. 8 smlouvy budou předloženy ve 3 výtiscích v očíslovaných složkách
opatřených seznamem, pokud výše není uvedeno jinak. Provozní dokumentace (návody k použití,
návody k obsluze apod.) bude dodána v českém jazyce (pokud jsou k dispozici). Pokud výše
uvedené doklady a dokumentace nebudou předloženy, bude objednatel považovat příslušné dílčí
plnění za nezpůsobilé k převzetí.

10. Objednatel převezme příslušné dílčí plnění, pokud bude bez vad nebo nedodělků. V případě
zjištění ojedinělých drobných vad nebránících užívání, převezme objednatel dílčí plnění
„s výhradami44. V takovémto případě objednatel veškeré zjevné vady výslovně uvede do zápisu.
V případě zjištění, že dílčí plnění vykazuje vady, které brání jeho řádnému užívání, objednatel
převzetí odmítne. O důvodech odmítnutí převzetí bude sepsán protokol, ve kterém obě strany
uvedou své vyjádření k vadám bránícím předání a navrhovanému způsobu jejich řešení.

11. K převzetí části díla po provedení ZVZ v místě plnění je určen velitel Vojenského zařízení
5512 Štěpánov, nebojím pověřená osoba.

12. O předání části díla po provedení ZVZ je zhotovitel povinen vyhotovit ve třech výtiscích dodací
listy k technickému vybavení, přejímací protokoly části díla a seznamy dodaného materiálu podle
vzorů v příloze č. 3, 4 a 5 této smlouvy. Na každém výtisku dodacího listu, resp. přejímacího
protokolu je zhotovitel povinen uvést číslo této smlouvy a číslo IDED, které mu poskytnou
zástupci objednatele. V případě že část díla byla provedena řádně a bez vad, podepíše zástupce
objednatele dodací listy, resp. přejímací protokoly. Zhotoviteli náleží dva výtisky každého
dodacího listu, resp. přejímacího protokolu, z nichž jeden výtisk přiloží jako přílohu k faktuře -
daňovému dokladu.

Čl. XII
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY a VADY DÍLA

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost plnění v rámci II. etapy plnění ve smyslu
ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od předání a převzetí, případně ode dne, kdy zhotovitel
odstraní vady zjištěné při předání a specifikované v předávacích protokolech.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost hardwaru, příslušenství hardwaru a APV v délce
24 měsíců od okamžiku předání řádně provedeného díla.

3. Záruční doba neběží po dobu odstraňování oznámené vady díla nebo techniky dle čl. XII odst. 3
smlouvy v záruce za jakost zhotovitelem.

4. Zástupce objednatele kpt. Ing. Jaroslav Joska, nebo jím písemně pověřený
zástupce, bude vady díla nebo techniky v záruce I smlouvy uplatňovat formou
reklamačního protokolu (příloha č. 6 smlouvy) emailem nebo písemně, a to na email:
servis@vtusp.cz, nebo na adrese: Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO,
Mladoboleslavská 944. 197 06 Praha 9 - Kbely.

5. Lhůta pro odstranění vad díla v záruce za jakost počíná běžet okamžikem doručení reklamačního
protokolu zhotoviteli a činí 30 kalendářních dnů.

6. Lhůta pro odstranění vad v záruce za jakost hardwaru, příslušenství hardwaru činí 10 pracovních
dní od uplatnění vady reklamačním protokolem, v případě že to objektivní okolnosti neumožní,
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může tato činit až 30 kalendářních dní za podmínky, že se na tom zástupci smluvních stran písemně
(e-mailem) dohodnou.

7. Nároky z vad díla se řídí ust. § 2615 a násl. OZ, ust. § 2629 a násl. OZ a ust. § 2099 a násl. OZ.

8. Po odstranění oznámené vady zhotovitel a zástupce objednatele dle čl. XII odst. 4 smlouvy sepíší a
podepíší protokol o odstranění vady. Zhotovitel 1 výtisk protokolu o odstranění vady zašle zástupci
objednatele ve věcech technických na adresu pro doručování korespondence uvedené v záhlaví
smlouvy. Podpisem protokolu o odstranění vady zástupcem objednatele dle čl. XII odst. 4 smlouvy
je oznámená vada považována za odstraněnou.

9. Objednatel po celou dobu platnosti smlouvy umožní poskytovateli přístup do sítě „Velení
a řízení vzdušných sil44 za účelem dálkové diagnostiky a umožní zřízení minimálně jedné pracovní
stanice systému SIS v objektu poskytovatele. Všechen potřebný HW, a to jak pro zabezpečení
přístupu do sítě „Velení a řízení vzdušných sil44, tak i pro zabezpečení přístupu do systému SIS
zabezpečí poskytovatel v případě schválení příslušným orgánem.

10. Všechny ostatní nejasnosti a závady systému, vzhledem k provázanostem celého systému ATM
bude zároveň uživatel zaznamenávat do systému evidence provozních nedostatků a závad
elektronicky v systému dodavatele na adrese https://dakota.vtusp.cz. Fonna této evidence bude
definována po zahájení projektu do doby odevzdání harmonogramu dodavatelem.

11. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku
vady díla nebo techniky, za které odpovídá.

12. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za jakost na stavební práce realizované podle této
smlouvy a projektovou dokumentaci stavebních prací po dobu 60 měsíců ode dne řádného předání,
tj. podpisu dílčího akceptačního protokolu dle této smlouvy.

Čl. XIII
KATALOGIZACE

Zhotovitel bere na vědomí, že předmět závazkového vztahu bude předmětem katalogizace podle
zákona 309/2000 Sb. K tomu se zhotovitel zavazuje, že na všechny stanovené položky stanovené
objednatelem dodá Úřad pro obranou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky bezchybný a úplný soubor
povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK44). Dále na všechny stanovené položky majetku
charakteru položky zásobování vyrobené v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2, dodá také
návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen „NKDV44), zpracovaný katalogizační agenturou.
Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy a tento nemá
nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat (příloha č. 9
této smlouvy).

Čl. XIV
FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel poskytne zhotoviteli zálohovou platbu za účelem pořízení materiálu a komponentů
určených pro zahájení provádění díla a služeb spojených s prováděním díla (uvedených v příloze
č. 11, etapa II. bod 2.0 až 3.6), a to v celkové výši 62 722 902,89 včetně DPH (dále jen „zálohová
platba44). Zálohová platba bude objednatelem uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od
doručení zálohové faktury vystavené zhotovitelem po podpisu smlouvy.

V případě poskytnutí zálohové platby bude objednateli ze strany zhotovitele poskytnuta
jednorázová (tzn. v rámci jedné faktury) sleva z ceny díla ve výši 1 % z poskytnuté zálohové
platby, tzn. 627 229,02 včetně DPH, o kterou bude ponížena cena za plnění druhé etapy díla.
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2. Zhotovitel se zavazuje, že poskytnutou zálohovou platbu vyúčtuje nejpozději do 12 měsíců od
uhrazení zálohové faktury objednatelem. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši poskytnuté zálohové platby navýšenou o zákonný úrok z prodlení od doby
poskytnutí zálohové platby do okamžiku připsání výše uvedené částky zpět na účet objednatele.
Příslušná penalizační částka je splatná do 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy
objednatele k její úhradě.

3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu - daňový doklad (dále jen „faktura44) za účelem úhrady
doplatku, který nebude pokryt zálohovou platbou dle čl. XIV odst. 1 této smlouvy, a to vždy po
řádném protokolárním převzetí příslušného dílčího plnění objednatelem.

4. Faktura dle čl. XIV odst. 3 této smlouvy musí být vyhotovena ve 3 výtiscích (originál a 2 kopie).
Faktura musí být doručena objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů následujících po řádném
protokolárním převzetí příslušného dílčího plnění objednatelem. Faktura musí obsahovat náležitosti
stanovené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a ustanovení § 435 OZ. Kromě toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:

označení dokladu jako faktura - daňový doklad ajeho číslo;

číslo smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví smlouvy;

datum vystavení a splatnost faktury:

popis fakturovaného plnění;

IČO smluvních stran;

číslo bankovního spojení zhotovitele;

počet příloh faktury, jejich názvy, razítko zhotovitele a podpis osoby oprávněné podepisovat
za zhotovitele faktury;

v příloze faktury zhotovitel přiloží kopii přejímacích protokolů, dodacích listů a seznamu
dodaného materiálu;

Na faktuře musí být uvedeny identifikační údaje objednatele v následujícím znění:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
16001 Praha 6
IČO: 60162694. DIČ: CZ60162694

v zastoupení:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

5. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě, že
bude faktura objednateli doručena v období od 12. prosince příslušného kalendářního roku do
28. února roku následujícího, činí splatnost faktury 60 kalendářních dnů od okamžiku jejího
doručení. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

6. Poplatky spojené s realizací plateb si hradí každá smluvní strana sama.

7. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez úhrady daňový doklad, který má formální nebo
věcné vady (neobsahuje požadované náležitosti, není-li doložen požadovanými doklady nebo má
jiné vady v obsahu nebo není doručen v požadovaném množství výtisků). Při vrácení daňového



dokladu musí objednatel zhotoviteli sdělit důvod vrácení daňového dokladu. Zhotovitel vystaví
a doručí opravený daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dnejeho vrácení s tím, že
oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta
splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli. Daňový doklad
se považuje za vrácený ve lhůtě splatnosti, jestliže byl v této lhůtě zhotoviteli odeslán. V případě
neoprávněného vrácení daňového dokladu běží původní lhůta splatnosti.

8. Případný opravný daňový doklad je zhotovitel povinen vystavit a doručit do 10 pracovních dnů od
vyžádání objednatelem. Doba splatnosti opravného daňového dokladu, tj. den odepsání příslušné
částky z účtu zhotovitele a její směrování na účet objednatele, je 30 kalendářních dnů ode dne jeho
doručení.

9. Pokud budou u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle ust. § 109
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel
při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle ust. § 109a tohoto
zákona.

ČI. XV
SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením díla dle čl. III odst. 2. této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši
0,05 % z ceny nedokončeného dílčího plnění, případně dílčích plnění včetně DPH.

2. V případě prodlení zhotovitele s řádným plněním jeho povinnosti dle čl. III odst. 1. této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve
výši 750,00 Kč.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady v záruce za jakost dle čl. XII smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za
každý i započatý den prodlení.

4. V případě porušení podmínek provedení díla zhotovitelem dle čl. V této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli za každý takový případ jednorázově smluvní pokutu 10 000,00 Kč.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení
v zákonné výši.

6. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká objednateli prvním dnem
následujícím po marném uplynutí příslušné lhůty.

7. Smluvní pokuty 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 v plné výši
vedle smluvní pokuty.

8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury,
kterou byly vyúčtovány povinné straně.

ČL XVI
ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah zaniká:

a) dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně a prokazatelně
vynaložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

b) jednostranným odstoupením objednatele od této smlouvy pro její podstatné porušení
zhotovitelem, s tím, že podstatným porušením se rozumí:
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- nedodržení termínu dokončení díla zhotovitelem, je-li prodlení zhotovitele delší než
20 kalendářních dnů;

- nedodržení povinností zhotovitele dle čl. VIII této smlouvy;

c) jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv
na výsledek zadávacího řízení;

d) splněním všech závazků řádně a včas.

2. V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy z výše uvedených důvodů nemá
zhotovitel právo na náhradu vynaložených nákladů.

3. Písemným odstoupením objednatele i bez udání důvodu adresovaným zhotoviteli s účinností od
doručení. Smluvní strany se zavazují vzájemně si vyrovnat účelně vynaložené a prokazatelně
doložené náklady ke dni zániku smlouvy.

ČI. XVII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, přičemž není-li
stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran především
příslušnými ustanoveními OZ.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

3. Je-li jakýkoli výsledek činnosti zhotovitele podle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo
dokumentace zhotovitele, podle této smlouvy určený k užití objednatelem, autorským dílem podle
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo jinak chráněné duševní
vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem smlouvy objednateli k takovému výsledku činnosti
zhotovitele jako celku i k jeho části (částem) časově neomezené, přenosné, neexkluzivní
oprávnění/licenci bez omezení územního či množstevního k výkonu právaje užít rozmnožováním,
sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely zhotovení, provozu, údržby, úprav, oprav
a odstranění díla. a současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění autorské dílo nebo jiné
duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele podle této smlouvy upravovat nebo měnit. Jde-li
o výsledek činnosti subdodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo
podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání
subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu
zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle
tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licencí je již
zahrnuta v celkové ceně díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.

4. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních
a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností, které vyplývají z této
smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

5. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze
svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

6. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré potřebné certifikáty, oprávnění apod. potřebná k plnění
předmětu této smlouvy, včetně všech práv k jejich užití.
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7. V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plném tohoto
závazkového vztahu, je povinností smluvní strany, která vznik takovéto skutečnosti zjistí,
neprodleně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strana, u které tyto
skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení vedoucí k jejich odstranění.

8. 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.

9. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oběma smluvními stranami
podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
O změnách v osobách, identifikačních údajích osob, jakož i prodloužení doby splatnosti uvedené
na daňovém dokladu zhotovitelem, nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný dodatek
dle tohoto odstavce. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí stím, že pro notifikováno
takovýchto změn postačuje písemné oznámení druhé smluvní straně, které však musí být učiněno
bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (pro účely smlouvy se za písemné
oznámení považuje i údaj uvedený na daňovém dokladu).

10. Tato smlouva o 19 listech a 11 přílohách o 31 listech se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,
vlastnoručně podepsaných zástupci obou smluvních stran, z nichž každý má povahu originálu.
Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v souladu s právním řádem ČR.

12. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu této smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny
a souvisejících dokumentů dle platných právních předpisů.

13. V případě nesouladu textu smlouvy s textem přílohy, platí text uvedený ve smlouvě, přičemž
příslušný text přílohy je neplatný v rozsahu, v jakém odporuje textu smlouvy.

14. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 Specifikace díla
Příloha č. 2 Cenový rozklad díla
Příloha č. 3 Návrh majetkového a finančního rozdělení položek akvizičního plánu
Příloha č. 4 Vzor protokolu o majetkové přejímce
Příloha č. 5 Vzor protokolu o funkční přejímce
Příloha č. 6 Vzor reklamačního protokolu
Příloha č. 7 Časový harmonogram
Příloha č. 8 Seznam minimálního rozsahu požadované dokumentace
Příloha č. 9 Katalogizační doložka
Příloha č. 10 Komunikační protokol pro systém AWOS
Příloha č. 11 Dílčí plnění

V Brně dne &fjf
Za objednatele:

V Brně dne -Jt-
Za zhotovitele:

Mgr. Zora Skurčáková, MBA
ředitelka

na základ

Mgr. Jiří Protiva
ředitel státního podniku
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