
kupní smlouva
č. 175210158

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo
se sídlem:
zastoupena:

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

obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Mgr. Zora Skurčáková, MBA, ředitelka odboru vyzbrojování
vzdušných sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO na základě
příkazu k zastupování
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694

701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

kontaktní osoba:

zástupce ve věcech organizačních a

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

(dále jen „kupující44) na straně jedné

a

Glomex MS, s.r.o.
zapsán/zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140652
se sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Pod Lipami 2562/31, 130 00 Praha 3
Ing. Jiří Sadílek, jednatel
28426525
CZ 28426525
Komerční banka, a.s.

kontaktní osoba:

adresa pro doručování korespondence:
Glomex MS, s.r.o.
Pomněnková 61
106 00 Praha 10

(dále jen „prodávající44) na straně druhé



uzavírají v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“),
tuto kupní smlouvu č. 175210158 (dále jen „smlouva44).

Čl.I
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je umožnění naložení a vyložení nákladu do a z transportních letadel standardně
vybavených paletovým systémem NATO - 463L (Airbom Standard Pallet), včetně např. kontejnerů
ISO 1C a dalšího objemného materiálu uloženého na tzv. paletových vlacích (tj. navzájem spojených
paletách 463L).

ČI. II
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího:

a) dodat kupujícímu v souladu s podmínkami uvedenými ve „Specifikaci zboží44, která je
přílohou č. 1 smlouvy (dále jen „příloha č. I44), následující zboží (dále jen „zboží44):

i. 3 ks vysokozdvižného vozíku (manipulátoru) se sníženou věží;

ii. 3 soupravy speciálního nástavce s válečkovou drahou (Rollerized Tině Extenders);

iii. 1 ks K-loaderu pro manipulaci a přepravu paletizovaného nákladu do hmotnosti
25 000 lb;

iv. 1 ks válečkové stolice pro kompletaci tzv. paletových vlaků;

v. 4 soupravy přenosných nájezdových vah;

to vše včetně kompletní technické dokumentace v českém jazyce, případně v cizím
jazyce s autorizovaným českým překladem;

vi. specializované nářadí nezbytné k základní údržbě výše uvedeného zboží;

b) poskytnout kupujícímu podporu při provedení zkrácených vojskových zkoušek dle čl. X
této smlouvy včetně spotřebního materiálu nutného k jejich provedení;

c) provést zaškolení personálu kupujícího v souladu s čl. XI smlouvy.

(Pozn. Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 smlouvy).

2. Závazek kupujícího řádně dodané zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Čl. III
Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na kupní ceně, která činí:

22 152 752,60 Kč včetně DPH
(slovy: dvacetdvamilionůstopadesátdvatisícsedmsetpadesátdva 60/100 korun českých)

(dále jen „kupní cena'4).

2. Kupní cena bez DPH činí 18 308 060,- Kč, sazba DPH ve výši 21 % činí 3 844 692.60 Kč. Kupní
cena bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a není možné jí překročit. Ke kupní ceně bez
DPH bude připočteno DPH ve výši dle účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

1. Rozklad kupní ceny je uveden v příloze č. 2 „Cenový rozklad44 smlouvy.
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3. Kupní cena bez DPH zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním jeho závazků dle
smlouvy (tj. podporu při provádění zkrácených vojskových zkoušek, náklady na školení, náklady
na pojištění, balné, dopravu a případné další poplatky).

4. Prodávající a kupující sjednávají, že na smluvní vztah založený touto smlouvou se bude aplikovat
ustanovení § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tedy, že bude-li kdykoliv v budoucnu zjištěno,
že kupní cena dle této smlouvy byla v okamžiku podpisu smlouvy vyšší než cena obvyklá podle
ustanovení § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, tj. cena
tvořená kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, je dohoda
o ceně neplatná v rozsahu rozdílu, o který sjednaná cena překračuje přípustnou výši. Na úhradu
ceny vyšší než obvyklé nevzniká prodávajícímu nárok.

ČI. IV
Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle čl. II odst. 1 písm. a) smlouvy nejpozději do
31. října 2017.

2. Prodávající je povinen předat zboží pouze v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hod.
Konkrétní termín předání zboží je prodávající povinen oznámit nejméně 10 pracovních dní předem
zástupci kupujícího dle čl. V odst. 1 této smlouvy.

3. Místem pro splnění závazku prodávajícího dodat kupujícímu zboží dle čl. II odst. 1 písm. a) smlouvy,
pro provedení zkrácených vojskových zkoušek dle čl. X smlouvy a dodání spotřebního materiálu
nutného kjejich provedení a provedení zaškolení dle čl. XI smlouvy je Vojenský útvar 2436
Pardubice, Pražská 100, 530 65 Pardubice, tel.: 973 241 103, 973 241 103, fax: 973 241 107.

ČI. V
Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen předat zboží v místě dle čl. IV odst. 3 smlouvy zástupci kupujícího pro
převzetí zboží, kterým je pro účely této smlouvy náčelník Vojenského zařízení 5512 Štěpánov,
tel.: 973 408 001, fax: 973 408 010, nebo jim písemně pověřená osoba (dále jen „zástupce
kupujícího). Prodávající je povinen oznámit připravenost splnit dodávku a termín předání zboží
nejméně 10 pracovních dnů předem, a to:

a) náčelníkovi Vojenského zařízení 551210 Štěpánov;

b) veliteli Vojenského útvaru 2436 Pardubice;

c) zástupci kupujícího ve věcech organizačních a technických dle záhlaví této smlouvy.

2. O předání a převzetí zboží je prodávající povinen vyhotovit ve 3 výtiscích dodací list. Dodací list
musí být označen v záhlaví číslem smlouvy a musí obsahovat údaje identifikující předávané zboží,
jeho počet, evidenční (výrobní) čísla a cenu. Dodací list za kupujícího potvrdí zástupce kupujícího,
který po kontrole a převzetí zboží na dodacím listu současně doplní číslo IDED (identifikační číslo
dodávky). 1 výtisk dodacího listu obdrží zástupce kupujícího a 2 výtisky obdrží prodávající s tím,
že 1 z těchto výtisků je povinen přiložit k daňovému dokladu, kterým kupujícího vyzve k zaplacení
kupní ceny dle čl. III smlouvy.

3. Den podepsání dodacího listu zástupcem kupujícího a prodávajícího se považuje za den splnění
povinnosti prodávajícího dodat zboží kupujícímu.

4. Podmínkou převzetí zboží kupujícím je provedení zkrácených vojskových zkoušek dle čl. X této
smlouvy s výsledkem „vyhovující44.
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5. Zjistí-li zástupce kupujícího při převzetí zboží, že zboží vykazuje vady, nejsou k němu přiloženy
veškeré smlouvou požadované dokumenty nebo je zboží neúplné, odmítne převzetí plnění
s písemným uvedením všech důvodů. Zástupce kupujícího není oprávněn převzít zboží, které
nesplňuje podmínky smlouvy.

6. V případě, že zástupce kupujícího či jiná osoba pověřená kupujícím převezme zboží, které nebylo
dodáno řádně a/nebo v souladu se smlouvou, považuje se zboží za nepřevzaté. Za převzaté se však
považuje zboží, které bylo jinak provedeno řádně a/nebo v souladu se smlouvou, avšak bylo
předáno a převzato až po lhůtě určené k dodání zboží.

ČI. VI
Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Prodávající je povinen:

a) dodat zboží dle čl. II odst. 1 písm. a) smlouvy ve sjednaném množství řádně a včas, přičemž je
prodávající oprávněn dodat zboží v nejvýše 5 časově oddělených dodávkách. V případě, že
prodávající dodá zboží ve více než jedné dodávce, vystaví dodací list dle čl. V odst. 2 smlouvy
ke každé jednotlivé dodávce, přičemž zboží se považuje za dodané podpisem dodacího listu
k poslední dodávce;

b) dodat zboží odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům
výrobce, v provedení a jakosti dle této smlouvy;

c) dodat kompletní provozní a průvodní technickou dokumentaci ke zboží v souladu s čl. II odst.
1 písm. a) smlouvy;

d) dodat zboží nové (tj. vyrobené ne dříve než 12 měsíců před datem poslední dodávky zboží),
nepoužívané a bez vad;

e) dodat zboží, pro které bude garantována dostupnost servisu, dodávek náhradních a spotřebního
materiálu po celou dobu životního cyklu, minimálně však 10 let od podpisu posledního dodacího
listu;

f) komunikovat po celou dobu plnění předmětu smlouvy s kupujícím výhradně v českém jazyce;

g) v případě, že budou během zkrácených vojskových zkoušek dle čl. X smlouvy zjištěny vady
zboží, je prodávající tyto povinen neprodleně na vlastní náklady odstranit.

2. Kupující je povinen:

a) zajistit převzetí zboží zástupcem kupujícího:

b) provést zkrácené vojskové zkoušky dle čl. X smlouvy;

c) po provedení zkrácených vojskových zkoušek dle čl. X smlouvy s výsledkem „vyhovující44
zajistit zavedení zboží, které je vojenským materiálem, do užívání u organizačních celků MO.

Čl. VII
Uplatnění katalogizaění doložky

1. Prodávající bere na vědomí, že předmět smluvního vztahu bude předmětem katalogizace podle
zákona 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, ve znění pozdějších
předpisů. K tomu se prodávající zavazuje, že položky uvedené v seznamu v příloze č. 4 dodá Úřadu
pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad44) v termínech
specifikovaných v textové části katalogizaění doložky bezchybný a úplný soubor povinných údajů
ke katalogizaci (dále jen „SPÚK44). Dále na všechny stanovené položky majetku charakteru položky
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zásobování vyrobené v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2 dodá také návrh katalogizačních dat
výrobku (dál jen ,,NKDV“), zpracovaný katalogizační agenturou.

2. Předání SPUK a NKDV je součástí plnění povinností prodávajícího podle smlouvy a tento nemá
nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.

ČI. VIII
Platební podmínky

1. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad za dodané zboží, a to po řádném převzetí poslední
dodávky a podepsání posledního dodacího listu zástupcem kupujícího a zástupcem prodávajícího
v souladu s čl. V odst. 3 smlouvy. Prodávající je povinen doručit kupujícímu daňový doklad do 10
dnů od podpisu posledního dodacího listu dle ust. čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy.

2. Daňový doklad musí být prodávajícím vyhotoven ve 2 výtiscích (originál a kopie). Daňový doklad
musí obsahovat náležitosti stanovené v ust. § 29 zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 OZ. Doklad musí zejména obsahovat tyto údaje
a náležitosti:

označení dokladu jako daňový doklad nebo faktura a jeho číslo;
číslo smlouvy uvedené kupujícím v záhlaví smlouvy;
datum vystavení a splatnost daňového dokladu;
IČO a DIČ smluvních stran;
číslo bankovního spojení prodávajícího a název banky;
počet příloh, jejich názvy, razítko prodávajícího a podpis osoby oprávněné podepisovat
za prodávajícího daňové doklady;

v příloze daňového dokladu prodávající přiloží:

potvrzený dodací list (y) dodaného zboží s uvedením čísla IDED;
originál stanoviska k naplnění katalogizaění doložky vydaný Úřadem;
protokol dle ěl. XI odst. 4 smlouvy;
případnou plnou moc zástupce kupujícího v souladu s čl. V odst. 1 smlouvy.

Na daňovém dokladu musí být uvedeny identifikační údaje kupujícího v následujícím znění:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 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

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
kupujícímu. V případě, že bude daňový doklad kupujícímu doručen v období od 12. prosince 2017
roku do 28. února 2018, činí splatnost daňového dokladu 60 kalendářních dnů od okamžiku jeho
doručení. Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem odepsání příslušné částky z účtu
kupujícího a jejím směrováním na účet prodávajícího.

4. Případný opravný daňový doklad je prodávající povinen vystavit a doručit kupujícímu do 14
kalendářních dnů od vyžádání kupujícím. Doba splatnosti opravného daňového dokladu je 30
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kalendářních dnů ode dne jeho doručení. Opravný daňový doklad se považuje za uhlazený

okamžikem připsání příslušné částky na účet kupujícího.

5. Kupující 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 kupující prodávajícímu sdělit důvod vrácení daňového dokladu. Prodávající vystaví
a doručí opravený daňový doklad nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne jeho 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 kupujícímu. Daňový doklad
se považuje za vrácený ve lhůtě splatnosti, jestliže byl v této lhůtě prodávajícímu odeslán.
V případě neoprávněného vrácení daňového dokladu běží původní lhůta splatnosti.

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

7. Pokud budou u prodávajícího 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 kupující při
zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle ust. § 109a tohoto zákona.

Č1.X
Zkrácené vojskové zkoušky

1. Předmětem zkrácených vojskových zkoušek (dále jen „ZVZ”) je prověřit funkčnost zboží (paletový
systém) určeného pro transportní letouny Armády České republiky. Cílem je ověřit, zda zboží splňuje

kritéria kupujícího především v oblasti:

vlastností zkoušeného materiálu z hlediska jeho technického i taktického užití v předpokládaném
organizačním začlenění, nároků na obsluhu a zvládnutelnost zkoušeného materiálu obsluhami

předpokládané kvalifikační úrovně a zaškolenými navrhovaným postupem;

kontroly předložené průvodní a provozní technické dokumentace.

2. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu podporu dle čl. II odst. 1 písm. b) smlouvy po celou

dobu ZVZ. Prodávajícíje povinen bezprostředně před realizaci ZVZ:

a) dodat 1 ks z každé součásti zboží dle čl. II odst. 1 písm. a) bod i) až v) smlouvy;

b) předat ke kontrole technickou a provozní dokumentaci;

c) dodat spotřební materiál nezbytný k provedení ZVZ, a to včetně zapůjčení 4 ks paletových

spojek (Pallet Spacers);

3. V rámci ZVZ provede prodávající zaškolení dle čl. XI smlouvy.

4. Pro potřeby ZVZ není prodávající povinen zajistit nové zboží dle čl. X odst. 2 smlouvy.

5. ZVZ proběhnou nejpozději 2 měsíce před plánovaným dodáním u Správy letiště Pardubice na
náklady Armády České republiky v délce 10 pracovních dnů. a to v rozsahu:

a) provedení nakládky palet o maximální hmotnosti do letounu CASA C-295M;

b) transport kontejneru ISO 1C, případně břemen upevněných na paletách 463L na K-loaderu
tzv. paletovém vlaku s použitím paletových spojek, to vše do hmotnosti 25 000 lb,

c) kontrola provozní a průvodní technické dokumentace.

-6-



6. Kontaktní osobou pro provedení zkrácených vojskových zkoušek je pplk. Ing. Pavel Kubista
tel. +420 973 217 964, fax; +420 973 218 216 e-mail: pavel.kubista@army.cz. Gestorem
provedení ZVZ je Odbor rozvoje vzdušných sil Sekce rozvoje a plánování schopností MO,
v součinnosti s Agenturou logistiky, Velitelstvím Vzdušných sil a Vojenským útvarem 8407 Praha,
se sídlem Mladoboleslavská 300, 197 00 Praha (dále jen „VÚ 8407 Praha44)- Lety letounů CASA
C-295M budou provedeny v rámci výcvikových letů VÚ 8407 Praha na náklady tohoto útvaru.

7. Prodávající je povinen vyslat zástupce na provedení ZVZ a v případě, že dojde ke zjištění neshod
mezi přílohou č. 1, popřípadě technickou a provozní dokumentací, a skutečným stavem, okamžitě
přijmout nápravná opatření.

8. Zboží k provedení ZVZ předá prodávající zástupci kupujícího v úplném a funkčním stavu.

9. Po dobu od převzetí zboží dle čl. X odst. 2 smlouvy zástupcem kupujícího k provedení ZVZ, do
doby protokolárního předání předmětného zboží zpět prodávajícímu, nese odpovědnost za škody
na tomto zboží kupující s výjimkou případu, kdy ke škodě došlo v souvislosti s prováděním ZVZ
v souladu se schválenými postupy (programem ZVZ) nebo v případě, kdy byla škoda tímto zbožím
takto způsobena.

10. Předseda komise ZVZ je povinen vyhodnotit ZVZ a zpracovat závěrečnou zprávu o výsledcích
ZVZ do 15 pracovních dnů po provedení ZVZ a tuto zprávu dát bez zbytečného prodlení ke
schválení náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky.

11. Zástupce kupujícího ve věcech organizačních a technických uvedený v záhlaví této smlouvy je
povinen písemně oznámit prodávajícímu výsledky ZVZ a předat mu případné připomínky do 5
pracovních dní od ukončení ZVZ. Následně je povinen zaslat prodávajícímu závěrečnou zprávu
o výsledku ZVZ nejpozději do 5 pracovních dní od podpisu závěrečné zprávy o výsledku ZVZ
náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky.

12. V případě, kdy budou během ZVZ zjištěny vady zboží, je prodávající povinen tyto vady neprodleně
na vlastní náklady odstranit.

13. Bez provedení ZVZ s vyhovujícím výsledkem kupující nepřevezme od prodávajícího zboží.

Čl. XI
Zaškolení

1. Prodávající provede v souladu sčl. II odst. 1 písm. c) smlouvy zaškolení obsluhujícího personálu
v obsluze a základní údržbě k veškerému dodávanému zboží před provedením ZVZ v místě plnění
dle čl. IV odst. 3 smlouvy (dále jen „zaškolení44).

2. Kupující pro zaškolení zajistí vhodné prostory v místě plnění dle čl. IV odst. 3 smlouvy.

3. Zaškolení bude provedeno za pomoci dodané provozní a průvodní technické dokumentace,
zboží dodaného k provedení ZVZ dle čl. X odst. 2 smlouvy, kontrolně měřící techniky
a příslušného nářadí.

4. Po řádně provedeném zaškolení vyhotoví prodávající ve 3 výtiscích „Protokol o provedeném
zaškolení44, jehož vzor tvoří přílohu č. 5 této smlouvy (dále jen „protokol44). V případě řádně
provedeného zaškolení smluvní strany protokol podepíší, přičemž 1 výtisk protokolu bude náležet
kupujícímu, 1 výtisk protokolu si ponechá prodávající a 1 výtisk přiloží prodávající k daňovému
dokladu jako jeho přílohu.

ČI. XII
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží podpisem dodacího listu dle čl. V odst. 2 smlouvy.



2. Podpisem dodacího listu dle čl. V odst. 2 smlouvy zástupcem kupujícího přechází na kupujícího
nebezpečí škody na zboží.

Článek XIII
Vady zboží

1. Odpovědnost za vady a nároky z vad zboží budou posuzovány dle ust. § 2099 a násl. OZ, čímž
nejsou dotčena ustanovení čl. XIV této smlouvy.

Čl. XIV
Záruční podmínky

1. V souladu s ust. § 1919 oz prodávající poskytuje na zboží dle čl. II odst. 1 písm. a) smlouvy záruku
za jakost v délce 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží zástupcem kupujícího dle čl. V odst. 3
smlouvy.

2. Zástupce kupujícího dle čl. V odst. 1 smlouvy bezprostředně po zjištění vad uplatňuje práva ze
záruky za jakost u prodávajícího oznámením o uplatnění práv ze záruky za jakost na e-mailovou
adresu info@glomex-ms.com (dále jen „oznámenf1 2 34). V oznámení zástupce kupujícího
specifikuje vadu a uvede, jak se vada projevuje. Dále zástupce kupujícího uvede, jakým
způsobem požaduje vadu odstranit.

3. Prodávající se písemně vyjádří k uznání nebo neuznání práv ze záruky do 3 pracovních dnů
od okamžiku doručení oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že takto oznámenou vadu uznal
v plném rozsahu.

4. Prodávající je povinen odstranit vadu v záruce maximálně do 30 kalendářních dnů od okamžiku
doručení oznámení.

5. Po odstranění oznámené vady prodávající a zástupce kupujícího sepíší a podepíší protokol
o odstranění vady a předání (dále jen „protokol o odstranění vady”). Prodávající 1 výtisk protokolu
o odstranění vady zašle kontaktní osobě kupujícího na adresu pro doručování korespondence uvedené
v záhlaví smlouvy. Podpisem protokolu o odstranění vady zástupcem kupujícího je oznámená vada
považována za odstraněnou.

6. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vady prodávajícím. Prodávající nese veškeré
náklady spojené s odstraněním oznámených vad uplatněných v záruce zajakost.

ČI. XV
Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle čl. IV odst. 1
smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000.00 Kč za každý i započatý
den prodlení, a to až do úplného splnění závazku.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení prodávajícího s odstraněním oznámené vady ve
lhůtě dle čl. XIV odst. 4 smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.500,00
Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu, zaplatí
kupující prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši.

4. V případě, že v období dle čl. VI odst. 1 písm. e) smlouvy nebude prodávající plnit povinnost
vyplývající zčl. VI odst. 1 písm. e) smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve
výši 1 000 000,00 Kč.
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5. V případě prodlení prodávajícího s doručením daňového dokladu v souladu s čl. Vlil odst. 1
smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši stanovené podle
ust. § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

6. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty včetně úroků z prodleníjsou
splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány
povinné straně.

7. Smluvní pokutu hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé
straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Čl. XVI
Zánik smluvního vztahu

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

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

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím stím, že
podstatným porušením smlouvy se rozumí:

nedodání zboží řádně a/nebo včas s prodlením delším než 30 kalendářních dnů;
porušení povinností prodávajícího vyplývajících zčl. XIV odst. 4 smlouvy s prodlením
delším než 20 kalendářních dnů;
nevyhovující výsledek ZVZ;
porušení povinnosti prodávajícího dle čl. VII této smlouvy;

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;

d) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případech uvedených v ust. § 223 zákona
č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek;

e) písemným odstoupením kupujícího od smlouvy bez udání důvodu spojeným se vzájemným
vyrovnáním účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smluvního
vztahu.

2. V případě jednostranného odstoupení kupujícího od smlouvy dle čl. XVI odst. 1 písm. b) až d)
smlouvy nemá prodávající právo na náhradu účelně vynaložených a prokazatelně doložených
nákladů.

Čl. 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 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím splněním
smlouvy, je český jazyk.

3. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
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4. Je-li jakýkoli výsledek činnosti prodávajícího podle smlouvy, popř. jeho část dokument nebo
dokumentace prodávajícího, podle této smlouvy určený k užití kupujícím, 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 (dále jen „autorský zákon’4), nebo
jinak chráněné duševní vlastnictví, poskytuje prodávající podpisem smlouvy kupujícího k takovému
výsledku činnosti prodávajícího jako celku i kjeho části (částem) časově neomezené, přenosné,
neexkluzivní oprávnění (licenci) bez omezení územního či množstevního k výkonu práva je užít
rozmnožováním, sdělováním třetím osobám ajiným způsobem pro účely zhotovení, provozu, údržby,
úprav, oprav a odstranění autorského díla, a současně prodávající poskytuje kupujícímu oprávnění
autorské dílo nebo jiné duševní vlastnictví vytvořené pro kupujícího podle této smlouvy upravovat
nebo měnit. Jde-li o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona
nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání
poddodavatele, zavazuje se prodávající zajistit pro kupujícího ve vztahu k takovému dokumentu
prodávajícího oprávnění ve stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti prodávajícího
podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licencí je
již zahrnuta v celkové ceně předmětné služby. Kupující není povinen poskytnutou licenci využít.

5. Smluvní strany se dohodly, že za infonnace tvořící obchodní tajemství dle ust. § 504 OZ považují
informace uvedené v příloze č. 2 smlouvy a dále pak jednotlivé položkové ceny uvedené
v daňových dokladech, a to jak prodávajícího, tak jeho poddodavatelů, a případně v dalších
dokumentech jako jsou výzvy, poptávky, nabídky, objednávky, výstupy jednání komise zadavatele
týkající se smluvních stran, přílohy této smlouvy a její dodatky včetně případných příloh k těmto
dodatkům. Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto deklarují, že výše specifikované
utajované údaje nejsou informacemi o rozsahu a příjemci veřejných prostředků ve smyslu ust. § 9
odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Vlastníkem těchto konkurenčně významných, určitelných, ocenitelných a v příslušných obchodních
kruzích běžně nedostupných informací je prodávající. Smluvní strany tímto deklarují, že toto
ustanovení je odrazem vůle prodávajícího zajistit odpovídajícím způsobem utajení předmětných
informací. Tyto informace nesmějí být poskytovány třetím stranám bez předchozího výslovného
písemného souhlasu prodávajícího.

6. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění
bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil
v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě,
které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo
své poddodavatelé). Poskytnuté infonnace jsou ve smyslu ust. § 1730 OZ důvěrné.

7. Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, sc 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.

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

9. V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plnění tohoto smluvního
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.

10. 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 vědomějimi udaných nepravdivých údajů.
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11. 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 s tím, 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).

12. 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.

13. Tato smlouva o 6 listech a 5 přílohách o 6 listech se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, vlastnoručně
podepsaných zástupci obou smluvních stran, z nichž každý má povahu originálu. Každá smluvní
strana obdrží 1 stejnopis.

14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

15. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními OZ.

16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace zboží
Příloha č. 2 - Cenový rozklad
Příloha č. 3 - Dodací list
Příloha č. 4 - Katalogizační doložka
Příloha č. 5 - Vzor protokolu o provedeném zaškolení

V Praze dne 6- 2017

Za kupujícího:

Mgr. Zora Skurčáková, MBA
Ředitelka

na základě příkazu

V Praze dne é. 2017

Za prodávajícího:

Ing. Jiří Sadílek
jednatel

Pod Lipami 31
130 00 Praha 3
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 175210158

Specifikace zboží

1. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o pořízení manipulační techniky potřebné k nakládce transportních letadel standardně 
vybavených paletovým systémem NATO - 463L (Airborn Standard Pallet), dále kontejnerů ISO 
1C a objemného materiálu uloženého na tzv. paletových vlacích (navzájem spojených paletách 
463L). V rámci dodávky je požadováno i provedení školení v obsluze a základní údržbě pro pozemní 
obsluhující personál.

2. Podrobný popis nabývaného majetku

2.1. Vysokozdvižný vozík (manipulátor) se sníženou věží - 3 kusy

Požadováno:

světlá výška mezi zemí a spodní části ocasu letounu v místě přechodu ocasu a horní hrany 
vrchní části nákladových vrat v rozmezí maximálně od 285 cm do 265 cm, a to v závislosti na 
hmotnosti nákladu a jeho rozložení v trupu letounu;

výška nakládací hrany rampy v rozmezí od maximálně 120 cm do 102 cm (plus 5cm na výšku 
válečkových ližin v letounu) v závislosti na hmotnosti nákladu a jeho rozložení v trupu 
letounu;

při zachování zásad bezpečného pohybu prostředků a správné práce s podpěrami zadní části 
letounu a kvůli omezení prokmitu ocasní části maximální výška manipulačního prostředku činí 
260 cm (tato hodnota je omezující pro manipulační techniku a i při zdvihu do úrovně nakládací 
rampy nesmí dojít k jejímu překročení).

Pozn.: Tento požadavek mohou splnit pouze vysokozdvižné vozíky nebo manipulátory s tzv. 
volným zdvihem nebo s konstrukcí věže typu Triplex.

Technické požadavky:
Druh: silniční;
Max. výška manipulačního prostředku 260 cm;
Max. výška zdvihu věže při zvednutí nákladu do výšky 120 cm je 260 cm;
Nosnost nákladu: minimální 4568 kg (10290 lb);

maximální 6000 kg;
Min. délka vidlí: 183 cm (72");
Max. délka vidlí s nástavci 231,5 cm;
Průřez vidlí: kompatibilní se sadou nástavců dle bodu 1.1.2;
Motor: dieselový;
Palivo: NM-35;
Převodovka: ruční nebo automatická;
Vestavěná vytápěná kabina;
Boční posuv vidlí;
Hydraulicky stavitelné vidle (Pozicionér vidlí);
Standardní silniční osvětlení, výstražný maják a zpětná zrcátka;
Pozn.: Rozměr palety 463L - Airborn Standard Pallet (d x š x v): 88"x 108" x 2,25" (inch) 
Max plošné zatížení 250 lb/inch2

1



Příloha č. 1 ke smlouvě č. 175210158

2.2. Speciální nástavce s válečkovou drahou (Rollerized Tině Extenders) - 3 soupravy

Speciální nástavce s válečkovou dráhou musí být kompatibilní společně s vysokozdvižnými vozíky 
(manipulátory).
Nástavce jsou určeny ktomu a musí být konstruovány tak. aby bylo možné paletu zatlačit pouze 
s požitím minimální lidské síly (2 osoby) z vysokozdvižného vozíku do válečkové dráhy v letounu.

Každý válečkový nástavec musí mít po dvou řadách válečků na každé straně.

Délka nástavce 231,5 cm;

Pozn.: AČR vlastní sadu válečkových nástavců typu MA 85-50-00, které je možné potenciálnímu 
dodavateli předvést (Délka 231,5 cm, šířka 37 cm, výška 12 cm, vstupní otvor pro vidle 14 x 6,4 cm).

2.3. K-Ioader, pro manipulaci a přepravu paletizovaného nákladu do hmotnosti 25 000 lb -1 ks

Pořízení této manipulační techniky musí umožnit nakládku tří spojených palet systému 463L 
a současně kontejnerů ISO 1C položeného na spojených paletách do letadel vybavených systémem 
463L.

Technické požadavky:
K-loader musí být vybaven samostatným pohonem;
Paluba musí umožňovat pohyb nahoru a dolů, včetně naklápění paluby vpřed i vzad a doleva 
a doprava;
Po celé délce musí být paluba vybavena válečkovými řadami pro pohyb paletizovaného nákladu do 
nakládaného/vykládaného letounu;
Za převozu materiálu musí být paluba vybavena zámky proti pohybu soustavy palet za jízdy;
Požaduji standardní silniční osvětlení, výstražný maják a zpětná zrcátka.
Výška nakládací hrany rampy letounu CASA C-295M se pohybuje v rozmezí od 120 cm do 102 cm 
(plus 5cm na výšku válečkových ližin v letounu) v závislosti na hmotnosti nákladu a jeho rozložení 
v trupu letounu.

2.4. Válečková stolice pro kompletaci tzv. paletových vlaků - lks

Jedná se o soupravu pro kompletaci nákladu na až 3 ks spojených palet 463L, která umožní 
kompletaci nákladu a nouzově i manipulaci s nákladem zvláště v případech, kdy není k dispozici 
K-loader. Válečková stolice musí být mobilní, bez vlastního pohonu, přípojná za K-Loader.

Dále musí umožnit:
• kompletaci až 3 leteckých palet 463L za použití vymezovacích spojek;
• bezpečné ustavení a upevnění materiálu na paletu 463L;
• podepření palety 463L rovnoměrně po celé ploše;
• přímé přeložení tzv. paletového vlaku na K-loader;
• přímé přeložení zkompletovaných palet s upevněným materiálem na K-loader.

Technické požadavky:
Nosnost 1 sekce 6.500 kg, celkově do 25000 lb;
Možnost spojit sekce mezi sebou;
2 lávky pro obsluhu po stranách (pro oboustrannou manipulaci s materiálem/nákladem); 
Výškové seřízení opěr;
Možnost letecké přepravy po složení.

2.4. Přenosné nájezdové váhy pro určení hmotnosti nápravy nakládaných vozidel určení 
jejich těžiště a těžiště palet 463L - 4 soupravy

Každá samostatná váha v soupravě umožňovala vážení nákladu až do max. hmotnosti 9000 kg. 
Optimálně by v soupravě měli být 4 váhy, minimální ještě vyhovující počet jsou dvě.

2



Příloha č. 1 ke smlouvě č. 175210158

Přesnost vážení: +/- 5 kg.
Rozměry vážící platformy: 765x580x20mm
Napájení: 230V ACf 12V DC
Certifikace: Pro obchodní vážení s ES ověřením.
Provozní teplota: -10° C až +400 C 
Prostředí: suché, prašné, vlhké, mokré

2. 5. Školení personálu

Školení obsluhujícího personálu bude provedeno dle čl. XI požadovaných smluvních podmínek.

3. Požadavky na dodání dokumentace v rámci dodávky

Dokumentace musí být dodána v českém jazyce se zbožím při převzetí, a to v textové i v elektronické 
podobě na CD. V případě, že neexistuje verze v českém jazyce, prodávající dodá úředně ověřený 
český překlad.

Se zbožím prodávající dodá:
příručku Popis a používání (návod k obsluze včetně návodu na odstraňování drobných závad
a provádění údržby);
seznam předmětů v soupravě;
servisní sešit se seznamem opraven;
technický průkaz;
záruční podmínky a záruční list.

4. Technická slučitelnost

Technická slučitelnost dle ČOS 399006.

3
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Cenový rozpad zboží
dle čl. II odst. 1 písm. a) smlouvy

Název Cena za 1 ks
bez DPH (Kč)

Počet
ks

Cena celkem
bez DPH (Kč)

Vysokozdvižný vozík (manipulátor) se
sníženou věží
Souprava speciálního nástavce s válečkovou
drahou
K-loader pro manipulaci a přepravu
paletizovaného nákladu do hmotnosti 25 000 lb
Válečková stolice pro kompletaci tzv.
paletových vlaků
Souprava přenosných nájezdových vah
Specializované nářadí nezbytné k základní
údržbě



Příloha č. 3 smlouvy č. 175210158

DODACÍ LIST
Číslo smlouvy: 175210158

Dodací list k vydanému daňovému dokladu:

Dodavatel:

Česká republika
IČ:
DIČ: CZ

Odběratel: Česká republika - Ministerstvo obrany 
Tychonova 1
16000 Praha 6
Česká republika
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www:

Poštovní adresa:
Sekce vyzbrojování a akvizic 
odbor vyzbrojování vzdušných sil 
nám. Svobody 471
160 00 Praha 6
Česká republika

Způsob dopravy: Místo určení:
VÚ 2436 Pardubice
Pražská 100, 530 65 Pardubice 
tel.: 973 241 103,973 241 103, 
fax: 973 241 107

Přebírající: VZ 5512 Štěpánov u Olomouce
tel. 973 408 001. fax: 973 408 010

Vystaveno: Zástupce kupujícího:

IDED:

Název zboží__________ Typ__________________Výrobní číslo__________________ Počet MJ

Předávající: ________________ ____________________________________
datum Jméno, příjmení (hůlkovým písmem)

2ci /> CL PodPis a razítko

pto
Přebírající: ________________ ___________________________________

datum Jméno, příjmení (hůlkovým písmem)
Podpis a razítko
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KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně- 
závazkového vztahu (dále jen „smlouva") a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému 
NATO (dále jen „NCS”) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK”) se prodávající 

zavazuje:

1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen 
„SPÚK") všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz 
a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace 
umístěné na www.cz-katalo g. cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.

2. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:

a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu 
JPG. rozlišení do 1024x768 bodů2 3;

b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje 
o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG. rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu 
PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický 
soubor, doložit na vyžádání oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci 
a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM”) správnost údajů nezbytných k provedení popisné 
identifikace jiným způsobem.

3. Doručit OKM SPÚK v termínu 45 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace 
umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.

4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou 
identifikace položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO 
s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou' každé smlouvou definované položky 
zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 24 a podléhající katalogizaci podle zásad NCS 
a JSK.

5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 15 dnů před fyzickým 
dodáním předmětu smlouvy.

6. Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu 
smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku 
nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat. které je potvrzeno vydáním kladného 
„Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky”.

Přidělené identifikátory (KČM. NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz nebo 
na www.aura.cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku.

Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU 
nám. Svobody 471 
16001 PRAHA 6

TEL.: 973 213 913 INTERNET: www.okm.army.cz WAP: http://wap.okm.army.cz
FAX: 973 213 930 E-MAIL: katalogizace@armv.cz

1 Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2013.
: Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.
3 Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 zákona 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. Aktuální seznam Tcatalogizačních 
agentur umístěn na www.okm.armv.cz.

4 Aktuální seznam zemi NATO. Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.amw.cz. odkaz na www.int/structur/AC7135/welcome.htm.
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SEZNAM POLOŽEK KE KATOLOGIZACI

1. Vysokozdvižný vozík (manipulátor) se sníženou věží
2. K-loader pro manipulaci a přepravu paletizovaného nákladu do hmotnosti 25 000 lb
3. Válečková stolice pro kompletaci tzv. paletových vlaků
4. Souprava přenosných nájezdových vah



Příloha č. 5 smlouvy č. 175210158

Protokol o provedeném zaškolení

Číslo smlouvy: 175210158

Níže uvedenými podpisy prodávající a kupující potvrzují, že prodávající provedl zaškolení a zácvik 
obsluhujícího personálu v obsluze a základní údržbě k veškeré dodávané technice v souladu sčl. X 

smlouvy.

Zaškolení proběhlo dne:_____________

Zástupce prodávajícího: _______________ ________________________________
datum Jméno, příjmení (hůlkovým písmem)

Podpis a razítko

Zástupce kupujícího:
datum Jméno, příjmení (hůlkovým písmem) 

Podpis a razítko


