SMLOUVA O POSKYTNUTI SLUŽBY
číslo objednatele: 1717/4/0024
číslo poskytovatele: 301170030

Technická pomoc při řešení projektu obranného vývoje STRK
Článek 1.
Smluvní strany
r

Název:
Se sídlem:
Zapsaný:
Zastoupený:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení

Vojenský technický ústav, s. p., o.z. VTULaPVO
Praha 9, Kbely, Mladoboleslavská 944, PSČ 197 06
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
spisová značka A 75859
Ing. Petrem NOVOTNÝM, ředitelem odštěpného závodu
242 72 523
CZ24272523

Číslo úctu:
Oprávněna jednat ve věcech smluvních

Oprávněni jednat ve věcecl

Oprávněna jednat ve věcecl

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
P.O. BOX 18
197 06 Praha 9
(dále jen „objednatel”)

a
Název:
Se sídlem:
Zapsaný:

VOP GROUP, s.r.o.
Lípová 1128, 737 01 Český Těšín
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v oddíl C vložka 16114
Ing. Vilémem Widenkou, jednatelem
25370961
CZ25370961

Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:
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v Ostravě,

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Oprávněn

věcech

Adresa pro doručování korcsponuence^^^^^^^^^^^^^
VOP GROUP, s.r.o.
Lípová 1128, 737 01 Český Těšín
e-mail: vopgroup@vopgroup.cz
(dále jen „poskytovatel”)

Smluvní strany v souladu s § 1746 odst. 2) občanského zákoníku ve znění pozdějších změn a
předpisů, uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci při řešení projektu
obranného vývoje „STRK - Systém taktických rádiových komunikací'4 (dále jen ’’smlouva”), na
níž se přiměřeně použijí ustanovení upravující smlouvu o dílo § 2586 a následujících
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Článek 2.
Úěel smlouvy
2.1

Účelem této smlouvy je technická pomoc při řešení projektu obranného vývoje STRK, a
to v oblastech kooperace při zpracování předběžného a konečného projektu a výrobní
dokumentace.

Článek 3.
Předmět smlouvy

3.1

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednateli službu technické
pomoci při zpracování předběžného projektu STRK - část návrhu zástavby technologií
1 p, VR lMlp LR a R 7Mlp v rozsahu 400 hodin při sazbě
Poskytovatel
podklady do projektu a předá je
objeonatel^^nsemn^poaobě a v elektronické podobě ve formátu MS Office a dwg
nejpozději do 30.9.2017.

3.2

Předmětem smlouvy je dále závazek poskytovatele poskytnout objednateli službu
technické pomoci při zpracování konečného projektu STRK - část návrhu zástavby
technologií STRK do pracovišť PRM Mlp, VR lMlp LR a R 7Mlp v rozsahu 400 hodin
Poskytovatel zpracuje podklady do projektu a předá je
objednateli v písemné podobě a v elektronické podobě ve formátu MS Office a dwg
nejpozději do 31.3.2018.

3.3

Předmětem smlouvy je dále závazek poskytovatele poskytnout objednateli službu
technické pomoci při zpracování výrobní dokumentace projektu STRK - část návrhu
zástavby technologi^^nií^kmDracovištUKM Mlp, VR lMlp LR a R 7Mlp v rozsahu
dokumentace a předá je objednateli v písemné podobě a v elektronické podobě ve
formátu MS Office a dw'g nejpozději do 31.7.2018.

3.4

Objednatel se zavazuje řádně převzít od poskytovatele každé jednotlivé dílčí plnění dle
této smlouvy (body 3.1, 3.2 a 3.3) a uhradit za ně cenu dle čl. 5 smlouvy.
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Objednatel se dále zavazuje předat poskytovateli podklady - ideové schéma technologií
STRK pro pracoviště PRM Mlp, VR lMlp LR a R 7Mlp nejpozději do 31.8.2017 tak,
aby bylo poskytovateli umožněno řádné plnění služby. Ideové schéma poskytne osoba
oprávněná jednat ve věcech technických. V případě požadavku na změnu technologií se
objednatel zavazuje o této skutečnosti neprodleně informovat poskytovatele služby.

Článek 4.
Doba a místo plnění

Poskytovatel je povinen poskytnout službu v souladu s termíny uvedenými v čl. 3.1, 3.2 a
3.3. Služba bude poskytnuta ve dvou etapách, přičemž první etapou se rozumí období od
podpisu smlouvy do 30.9.2017 a druhou etapou se rozumí období od 1.10.2017 do
31.7.2018.
Místem plnění je pracoviště
Mladoboleslavská 944, Praha 9.

poskytovatele,

Vojenský

technický

ústav,

s.p.,

Datem splnění jednotlivé etapy se rozumí podpis Předávacího protokolu o řádném
a včasném provedení dané etapy smluvními stranami. Osobou oprávněnou k potvrzení
řádného provedení služby dle této smlouvy a podpisu Předávacího protokolu za
objednatele je
nebo jí písemně pověřená osoba.

Článek 5.
Cena

Cena byla sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších předpisů a činí:

Cena za bod 3.1 Cena za bod 3.2 Cena za bod 3.3 -

cena za Smlouvu

Cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a není možné ji překročit. Uvedená cena
obsahuje veškeré náklady poskytovatele související s plněním služby dle čl. 3 této
smlouvy.
K celkové ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle platných a účinných právních
předpisů ke dni zdanitelného plnění.
Nárok na zaplacení ceny vzniká poskytovateli po řádném provedení každého jednotlivého
dílčího plnění a podpisem příslušného Předávacího protokolu objednatelem v souladu
s čl. 4.3 této smlouvy.
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Článek 6
Fakturační a platební podmínky
6.1

Úhrada smluvní ceny za jednotlivá dílčí plnění bude provedena až po řádném provedení
daného dílčího plnění a podpisu Předávacího protokolu dle bodu 4.3 této smlouvy
objednatelem. Poskytovatel je povinen po podpisu Předávacího protokolu objednatelem
vystavit a objednateli doručit daňový doklad (fakturu) ve 2 výtiscích (originál a kopie) a
musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku. Kromě
toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:
•
označení dokladu jako faktura - daňový doklad nebo dobropis - daňový doklad,
•
číslo smlouvy uvedené objednávatelem v záhlaví smlouvy,
•
den vystavení faktury,
•
počet příloh a razítko poskytovatele a podpis osoby oprávněné jednat
za poskytovatele,
•
číslo bankovního účtu poskytovatele,
k faktuře musí být přiložen originál Předávacího protokolu.
Faktura bude odeslána na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1 této smlouvy.

6.2

Objednatel je povinen uhradit fakturovanou částku poskytovateli nejpozději do 30 dnů
ode dne doručení faktury objednateli. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné
údaje nebo nebude obsahovat požadované doklady, je objednatel oprávněn fakturu
poskytovateli do data splatnosti vrátit. Poskytovatel fakturu opraví, eventuálně vyhotoví
novou. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti dle tohoto odstavce smlouvy ode dne
nově doručené faktury.

6.3

Uhrazení smluvní ceny se rozumí její odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu
poskytovatele.

6.4

Objednatel neposkytuje zálohové platby.

Článek 7.
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1

Objednatel se zavazuje předat poskytovateli veškeré potřebné informace a podklady
nezbytné pro poskytnutí služby dle této smlouvy a poskytovatel poskytovat všestrannou
součinnost.

7.2

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými
se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i osoby, tj. zaměstnance
smluvních stran, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. Veškeré informace, se kterými
se smluvní strany seznámí při plnění této smlouvy, mají povahu důvěrných informací,
jejichž důvěrnost jsou smluvní strany povinny chránit dle § 1730 odst. 2) občanského
zákoníku.

7.3

Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního
vlastnictví třetích osob, jestliže byly dotčeny v souvislosti s poskytnutím služby.
Poskytovatel je povinen poskytnout službu v souladu s platnými právními předpisy.

7.4

Smluvní strany se zavazují, že bez vzájemného písemného souhlasu si nebudou pořizovat
kopie z výsledků prací spojených s předmětem smlouvy, kromě takových, jež jsou
nezbytné k řádnému splnění předmětu smlouvy a nebudou je dále rozšiřovat nebo se jimi
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prezentovat.
7.5

Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou
formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručování uvedenou
v záhlaví této smlouvy. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí
odmítne nebo jiným způsobem zmaří, považuje se za prokazatelné doručení též uplynutí
třetího dne ode dne jejího uložení na poště. Pokud je na doručení druhé smluvní straně
vázán počátek běhu lhůty a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí
odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková lhůta běžet následujícího dne po
uplynutí třetího dne od uložení písemnosti na poště.

Článek 8
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

8.1

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním závazků dle článku 3 této
smlouvy, v termínech dle článku 4 této smlouvy, je poskytovatel povinen uhradit
objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za
službu, s jejímž řádným či včasným splněním je v prodlení. Smluvní pokuta bude
vypočtena z ceny bez DPH dle článku 5 této smlouvy.

8.2

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí
objednatel poskytovateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,025%
z fakturované částky. Smluvní pokuta bude vypočtena z ceny včetně DPH dle článku 5
této smlouvy.

8.3

Právo vymáhat smluvní pokutu z prodlení vzniká smluvním stranám prvním dnem
následujícím po uplynutí lhůty k plnění závazku nebo po uplynutí lhůty k zaplacení
faktury. Smluvní pokuty z prodlení jsou splatné do 30 dní ode dne doručení oznámení
výzvy k jejich zaplacení povinné straně.

8.4

Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost splnit
závazky vyplývající z této smlouvy. Smluvní pokutu z prodlení hradí povinná smluvní
strana bez ohledu na to, vznikla-li druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada
škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

Článek 9
Vyšší moc

9.1

Vyšší mocí podle této smlouvy je událost, okolnost a vliv neovladatelných přírodních sil,
která působí nezávisle na vůli smluvních stran a která nebyla předvídatelná
poskytovatelem v době uzavření této smlouvy, pokud nastane kdykoliv v průběhu plnění
a přitom způsobí překážky v jejím plnění, které nemohou svou vůlí a činností smluvní
strany odvrátit nebo překonat, a která bude mít přímo za následek nesplnění některé
smluvní povinnosti. Smluvní strany považují za vyšší moc zejména války, invaze,
povstání, revoluce, násilné uchvácení, mobilizace, ionizující záření, radioaktivní
znečištění, stávky a výluky, embargo, teroristický čin, mající vliv na předmět plnění.
Jestliže vlivem vyšší moci dojde k prodlení smluvních povinností dle této smlouvy, nejde
o porušení smlouvy či zákona a obě smluvní strany se zavazují upravit časová ujednání a
všechna ostatní tím dotčená ustanovení této smlouvy smluvním dodatkem. Jestliže se
plnění této smlouvy v důsledku výskytu vyšší moci stane nemožným, je oprávněna
smluvní strana, která se odvolává na prodlení způsobené vyšší mocí, požádat druhou
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smluvní stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k době plnění a následkům na majetku té
které strany.
Článek 10
Změna a zánik smlouvy

10.1 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně
dohodnutými, postupně číslovanými dodatky a podepsanými oprávněnými osobami, které
se stávají její nedílnou součástí.
10.2 Smluvní strany jsou povinny si navzájem sdělit bez zbytečného odkladu veškeré změny,
které se týkají změn některého z jejich identifikačních údajů včetně jejich vstupu do
likvidace, konkurzu a jejich právního nástupnictví.
10.3 Smlouva zaniká:
a)
poskytnutím služby řádně v souladu článku 3 této smlouvy, a včas v souladu článku
4 této smlouvy a finančním vyrovnáním dle článku 5 této smlouvy;
b)
dohodou obou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně a
prokazatelně vynaložených nákladů,
c)
jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení ve smyslu §
2001 a následující občanského zákoníku kteroukoli ze smluvních stran, přičemž
podstatným porušením se rozumí zejména prodlení s řádným a včasným plněním
služby.
10.4 Po odstoupení od smlouvy nebo po jejím zániku zůstávají v platnosti ustanovení článku 9 a
další ustanovení této smlouvy, která svým obsahem upravují práva a povinnosti smluvních
stran v situaci, která po zrušení smlouvy nastane.

Článek 11
Závěrečná ujednání

11.1

Právní vztahy smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí ustanoveními
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.

11.2.

Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech o 6 stranách, z nichž každý má stejnou platnost.
Dva výtisky obdrží objednatel, a jeden výtisk obdrží poskytovatel.

11.3

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

11.4

Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své
podpisy.

v Praze dne:

v Praze dne:

