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Smlouva o dílo 145210110
a instalace VKV rádiových polohových pro ILS

Smluvní strany

republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 O1 Praha 6
zastoupena: JUDr. Jitkou NALEVAJKOVOU, odboru

se sídlem

bankovní spojení:

vyzbrojování vzdušných sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
60162694
cz 60162694

Praha, Na 28, 110 03 Praha 1

zástupce objednatele ve smluvních:
Ing. Josef STODULKA

zástupce objednatele ve technických a
Ing. František KAREL,

pplk.. Ing. Jan BOUDA

mjr. Ing. Tomáš

adresa pro korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471
160 01Praha6

(dále jen „objednatel" na jedné)

a

Vojenský technický ústav, s.p.
zapsán v obchodním vedeném soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem:
zastoupen:

bankovní spojení:

Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
Mgr. PROTIVOU, státního podniku
24272523
CZ24272523

banka, a.s., Na 33, 114 07 Praha 1

zástupce zhotovitele ve smluvních:

zástupce zhotovitele ve technických:

MO



Ing. Stanislav
tel.: 910 105 265, email: stanislav.juracak@vtusp.cz

adresa pro korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p.,

závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9 - Kbely

(dále jen „zhotovitel" na druhé)

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., zákoník, ve
(dále jen „OZ"), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

1
smlouvy

1. smlouvy je ponzením a instalací VKV polohových udržet schopnost
vojenského systému letového provozu letový provoz na jednotlivých vojenských
leteckých základnách.

smlouvy

1. této smlouvy je závazek zhotovitele:

a) dodat objednateli VKV rádiová polohová která jsou systému
ILS (Instrument Landing System),

na stanovištích vzdálených polohových radiových
a stanovištích blízkých polohových radiových a to

dokumentace. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli následující VKV rádiová
polohová

• pro vzdáleného polohového radiového majáku Outer Marker (dále jen „OM")
4 ks;

• pro blízkého polohového radiového majáku Middle Marker (dále jen „MM")
4ks;

(dále jen „zboží");

b) provést místa a zpracovat projektové
dokumentace a dokumentace provedení;

c) provést instalaci zboží;

d) systémovou integraci a odborný technický dozor;

e) zpracovat návrh obsahu metodiky výcviku a zaškolit technický personál a obsluhy;

f) stávajících technologií na stanovištích MM (bližná) LKPD
a OM (dálná) LKKB do technologických pro
technologie dokumentace provedení technologických
pro technologie, náhradního vysílání na stanovišti bližná
LKPD a dálná LKKB. Reinstalaci provede silami VÚ 6950 Olomouc - opravna
LRNS, AMS - 1 a EZS provede zhotovitel. Celou bude dozorovat
zhotovitel. Rozsah prací je uveden v 1 „Specifikace díla" smlouvy.
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g) zpracovat analýzu logistického a návrh údržby dodané
technologie;

Pozn. Analýza logistického obsahuje:

• Primární požadavky;
• Plánována údržba, typy údržby a její normy délky údržby;
• Rozpoznání a lokalizace závad;
• Oprava závad;
• Obecné požadavky na udržovatelnost, návod;
• a požadavky;
•
• Dobu, po které se bude muset provést celková revize tohoto systému, odhad ceny

a dobu trvání této revize.

(dále jen „služby");

(zboží a služby dále jako „dílo").

2. Podrobná specifikace díla je obsažena v 1 „Specifikace díla" smlouvy (dále jen
1").

3. Smluvní strany se dohodly na díla postupnými
se rozumí dodávka a instalace VKV rádiového polohového pro

vzdáleného polohového radiového majáku a pro blízkého polohového radiového
majáku provedení služeb v každém jednotlivém (dále jen

4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za zhotovené dílo cenu dle 4 odst. 3
smlouvy.

Doba a místo

1. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo do 30. listopadu 2016.

2. Místy zhotovení díla jsou letecké základny VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u nad Oslavou
(LKNA), VÚ 7214 (LKCV), VÚ 8407 Praha (LKKB) a VÚ 2436 Pardubice (LKPD).

4
Cena

1. Celková cena za dle této smlouvy byla sjednána mezi objednatelem a zhotovitelem
v rámci zadávacího Zhotovitel jednání deklaroval, že cena je stanovena
v souladu s ust. § 2 odst. 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách, ve
jako cena na ekonomicky
a zisku. Výše uvedenou zhotovitel stvrdil prohlášením

VTÚNTÚL-809-82/2015 ze dne 14. 2015.

2. Zhotovitel s objednatelem sjednávají, že na smluvní vztah založený touto smlouvou se bude
aplikovat ust. § 12 odst. 5 zákona 219/2000 Sb., o majetku republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve tedy, že bude-li kdykoliv
v budoucnu že celková cena za dle této smlouvy byla v okamžiku podpisu
smlouvy vyšší než cena v daném a obvyklá, je dohoda o neplatná v rozsahu
rozdílu, o který sjednaná cena výši Na úhradu ceny vyšší než obvyklé
nevzniká zhotoviteli nárok.
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3. Celková cena za dle této smlouvy

26 444 240,00 bez DPH
(slovy: korun

31 997 530,40 21 % DPH
(slovy: korun a 40

DPH ve výši 21 % 5 553 290,40
(slovy: korun a 40

4. Celková cena za bez DPH zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s jeho
dle této smlouvy (tj. náklady na dopravné, clo, ostatní poplatky a sazby, zpracování

dokumentace ke školení, zpracovárú projektové dokumentace, náklady na
provedení vojskových zkoušek, náklady spojené s poskytnutím systémové integrace
a s povinnostmi zhotovitele dle 11 této smlouvy atd.) aje stanovena jako cena nejvýše

a není ji možno

5. K celkové za bez DPH bude DPH ve výši dle platných a
právních ke dni zdanitelného

6. Rozklad ceny dílaje uveden v 2 „Cenový rozklad díla" této smlouvy.

5
a díla

1. Objednatel k projektové dokumentace: pro VÚ 2427 kpt.
Ing. Rudolfa PAVLÍKA, tel.: 973 437 882, e-mail: pavlikr@post.cz; pro VÚ 7214 kpt. Ing.
Pavla KORDÍKA, tel.: 973 375 631, e-mail: kordaspavka@seznam.cz; pro VÚ 8407 mjr. Ing.

tel.: 973 207 005 , e-mail: 8407.kutac@seznam.cz a pro VÚ 2436 por. Ing.
Jaroslava tel.: 973 242 653 , e-mail: senkyr.lrns@seznam.cz (dále jen „zástupce/i
objednatele" ). Zástupce objednatele pouze které je schválené
a (ust. § 35a a ust. § 35e zákona 219/1999 Sb., o ozbrojených
silách republiky, ve a až po provedení vojskových zkoušek
s výsledkem vyhovující.

Pro stavebních prací souvisejících s provedením stavebních úprav projektové
dokumentace stavby objednatel tyto zástupce Provozruno
AHNM (dále jen „zástupce AHNM"):

Petra VINCKA, PS 0620 Sedlec, VÚ 6440 Vícenice u nad Oslavou, tel. 973 438 171;
Pavla VRBU, PS 0529, VÚ 2436 Pardubice, tel. 973 242 228;

BUCHLA, PS 0112, VÚ 7214 tel. 973 377 404;
Ing. Romana PS 0004 Praha, tel. 973 207 470.

2. a díla se Vojenského 5512
tel.: 973 408 001 , fax: 973 408 010, nebo jím osoba (dále jen „zástupce
vz 5512").

3 . Zhotovitel je povinen jednotlivá objednatele uvedeným v
5 odst. 1 této smlouvy, a to pouze v pracovních dnech, v od 8,00 do 15 ,00 hod.
Zhotovitel je povinen 5 pracovních termínem

tento termín oznámit zástupci objednatele a zástupci
VZ 5512. Po odsouhlasení e-mailová faxová forma) termínu objednatelem
se takovýto termín stává pro smluvní strany závazný.
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4. Zhotovitel je povinen o vyhotovit ve výtiscích protokol"
(dále jen protokol") a jej této smlouvy uvedeným objednatelem
v jejím záhlaví. Vzor protokolu je uveden v 4 smlouvy -
protokol". Jako protokolu je zhotovitel povinen
dodací listy zboží, projektovou dokumentaci a kladné výsledky provedení

a dle 1 bodu I. písm. d).

5. V po podmínek stanovených touto smlouvou
podepíše zástupce objednatele protokol a doplní na identifikátor
IDED.

6. Jeden výtisk protokolu a projektové dokumentace obdrží zástupce objednatele
a zbylé si ponechá zhotovitel s tím, že jeden výtisk protokolu k
v souladu s 6 této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen zajistit, že bude osoba se znalostí
jazyka, která bude schopna nedostatky

8. Zástupce objednatele není dílo, které vykazuje vady. V že dílo
bude vykazovat vady, sepíše zástupce objednatele a zástupce
zhotovitele o této zápis, který stvrdí svými podpisy. a

bude po vad, pro které bylo odmítnuto.

Platební a podmínky

1. Cena za dle této smlouvy je splatná na faktur vystavených
zhotovitelem po a to v roce 2016.

2. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu - doklad (dále jen „faktura") po
tj. po podpisu protokolu smluvními stranami

a ji objednateli ve výtiscích (originál a kopie) na adresu
pro korespondence dle záhlaví této smlouvy.

3. Splatnost faktury je 30 ode dne jejího objednateli. Faktura musí
být objednateli k proplacení do 12. prosince 2016. V že
bude faktura objednateli v období mezi 12. prosincem 2016 a 28. únorem 2017,
bude považována za dne 28. února 2017. Faktura se považuje za uhrazenou
okamžikem odepsání fakturované z objednatele a jejím na
zhotovitele.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti dle ust. § 29 zákona 235/2004 Sb., o dani z
hodnoty, ve a náležitosti uvedené v ust. § 435 odst. 1 OZ.

toho musí faktura obsahovat tyto údaje a náležitosti:

dokladu jako faktura a její
smlouvy uvedené objednatelem v jejím záhlaví,

popis a místa
splatnost faktury,

a razítko zhotovitele a podpis osoby podepisovat
za zhotovitele faktury,

bankovního zhotovitele,

v faktury zhotovitel protokol jeho tj.
podepsané dodací listy s IDED a projektové dokumentace, „Stanovisko
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pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní jakosti" (dále jen
OSK SOJ") k doložky v souladu s 11 této smlouvy.

Na musí být uvedeny údaje objednatele v následujícím

republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6

60162694
CZ60162694

v zastoupení:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6.

5. opravný doklad je zhotovitel povinen vystavit a objednateli do 14
od vyžádání objednatelem. Splatnost opravného dokladu,

tj. den na objednatele, je 30 ode dne jeho

6. Objednatel je uplynutím splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu,
neobsahuje-li požadované náležitosti, není-li doložena požadovanými doklady nebo obsahuje-
li neúplné nesprávné cenové údaje a náležitosti nebo má jiné vady. Faktura je považována za
vrácenou ve splatnosti, pokud byla v této odeslána objednatelem zhotoviteli na
adresu pro korespondence. Ve vrácené musí objednatel
vrácení faktury. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu opravenou. vrácením
faktury splatnosti a nová ode dne opravené a všemi
náležitostmi faktury.

7. Veškeré poukazované mezi zhotovitelem a objednatelem na této smlouvy
musí být prosté jakýchkoliv bankovních nebo jiných a spojených
s na jejich

8. Pokud budou u zhotovitele shledány k institutu za podle
ust. § 109 zákona 235/2004 Sb. , o dani z hodnoty, ve
bude objednatel zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním
podle ust. § 109a tohoto zákona.

9 . Objednatel neposkytuje zálohové platby.

7
Vlastnické právo a škody

1. Vlastnické právo k provedenému nabývá objednatel okamžikem
po oboustranném podpisu protokolu. Tímto okamžikem na

objednatele škody na

S
a podmínky

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ve smyslu ust. § 2619 odst. 1 OZ
ve spojení s ust. § 2113 a násl. OZ. doba 24 od okamžiku
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a po oboustranném podpisu protokolu. doba
po dobu reklamované vady.

2. Zástupce objednatele je povinen u zhotovitele uplatnit vady (dále jen
„reklamace" resp. „oznámení o reklamaci") bez odkladu poté, co je zjistil.
Reklamaci zástupce objednatele u zhotovitele formou
protokolu", který je 5 této smlouvy. Objednatel odešle oznámení o reklamaci faxem
na faxové +420 284 817 086 nebo e-mailem na servis@vtusp.cz.

3. Zhotovitel je povinen objednateli do 3 pracovních písemné
k reklamaci, a to e-mailem zástupci objednatele viz 5 odst. 1

smlouvy. Pokud nebude objednateli k reklamaci v této má se za to,
že zhotovitel uznává reklamaci v plném rozsahu.

4. reklamace objednatel. Objednatel zhotoviteli, jaké právo dle ust.
§ 2106 zvolil v oznámení o reklamaci.

5. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady, které uznal, nebo ke kterým se
dle odst. 3 tohoto smlouvy do 30 ode dne odeslání oznámení
o reklamaci.

6. Po reklamované vady sepíše zhotovitel se zástupcem objednatele dle 5 odst. 1
smlouvy zápis o reklamované vady. Zhotovitel jeden výtisk zašle zástupci
objednatele ve smluvních na adresu pro korespondence uvedenou v záhlaví
této smlouvy.

9
Vady díla a nároky z vad díla a služeb

1. Nároky z vad díla se ust. § 2615 a násl. OZ ve spojení s ust. § 2099 a násl. OZ.

10
Sankce

1. V prodlení s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 5 000,- za každý i den prodlení.

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

3. V prodlení zhotovitele s reklamovaných vad v souladu s 8 odst.
5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-

za každý i den prodlení.

4. V že zhotovitel nesplní z jeho povinností vyplývajících z 11 smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- za každé
jednotlivé porušení povinnosti.

5. V prodlení s povinnosti dle 13 odst. 2 smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 750,- za každý i den prodlení.

6. V prodlení s pojistné smlouvy ve dle 13 odst. 7 smlouvy
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100

7. V porušení povinností zhotovitele upravených v 13 odst. 5. a 6. smlouvy zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 za každé jednotlivé porušení
povinnosti.
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8. V porušení povinnosti zhotovitele dle 13 odst. 8 smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- za každý i den prodlení.

9. V prodlení s certifikátu ve dle 13 odst. 11 smlouvy je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50

1O. Právo vymáhat a fakturovat smluvní pokutu vzniká objednateli dnem následujícím po marném
uplynutí Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30
ode dne jejich povinné

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

11
doložky

1. Zhotovitel bere na že smluvního vztahu bude katalogizace
podle zákona 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním
jakosti a služeb k obrany státu a o živnostenského
zákona, ve

2. K tomu se zhotovitel zavazuje, že VKV rádiové polohové - položku zásobování
dodá OSK SOJ v termínech specifikovaných v textové doložky
bezchybný a úplný soubor povinných ke katalogizaci (dále jen „SPÚK").

3. Dále na uvedené VKV rádiové polohové jako položku zásobování vyrobené
v nebo v zemích mimo NATO a Tier 2, dodá zhotovitel také návrh dat
výrobku (dále jen „NKDV"), zpracovaný agenturou. SPÚK a NKDV
je povinností prodávajícího podle této smlouvy a tento nemá nárok
na samostatnou úhradu spojených s vypracováním dat" - dostupné
z: http://www.urosksoj.acr/okm/prilohy/dokumenty/okm/kat-2.pdf.

4. Vzhledem ke že v rámci zboží budou dle 12 této smlouvy na tomto
zboží provedeny vojskové zkoušky, zhotovitel splní požadavek na katalogizaci majetku
ve dvou

v první návrhu dat budou tato dodána na VKV rádiová
polohová pro zahájením vojskových zkoušek;

ve druhé návrhu dat spojené s smlouvy pro
provozu, oprav a údržby budou tato dodána po provedení vojskových zkoušek, avšak

fyzickým dodáním zboží podle podmínek stanovených doložkou;

5. Zhotovitel se zavazuje dokumentace ke zpracování
dat a k nebo dat

OSK SOJ pracovišti).

6. Smluvní strany se dohodly, že pro katalogizace se na položky zásobování uplatní
doložka.

12
Vojskové zkoušky

I. Zhotovitel se zavazuje prvmbo dle této smlouvy poskytnout
objednateli 1 ks VKV polohového pro blízkého polohového radiomajáku
a I ks VKV polohového pro vzdáleného polohového radiomajáku (dále
jen „zboží pro VZ") k provedení vojskových zkoušek na LKKB (dále jen „VZ") a toto zboží
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do a z místa konání VZ, které bude na NGŠ
k provedení VZ.

2. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout zboží pro VZ do 30
termínem prvm'ho a poskytnout objednateli

nezbytnou VZ. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli min. 15
pracovních dní termín zboží do VZ.

3. doba na provedení zkoušek se v maximální délce 30 dní.
Po provedení VZ se zhotovitel zavazuje dopravit toto zboží do místa v souladu
s 3 odst. 2 smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provedením VZ zácvik max. 10 osob objednatele
se VZ VZ dle tohoto smlouvy v délce trvání jednoho

týdne u zhotovitele, budou díla dle této smlouvy a dalších
VZ, komise a seznámit tyto se zkoušeným zbožím z hlediska konstrukce,
technologie, použití, údržby, práce, protipožární ochrany, hygieny apod. VZ
se zástupci SRPS - MO na zpracovaného NGŠ k provedení
VZ. VZ se velitel Vojenského 5512 nebo jím
osoba. Návrh NGŠ k provedení VZ zpracuje objednatel na oznámení
návrhu termínu zahájení VZ do 30 po oznámení

termínu provedení VZ. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli
podklady nezbytné ke zpracování NGŠ k provedení VZ.

5. VZ bude zejména zda zboží technické parametry, požadavky
a kritéria, pak:

vlastností zkoušeného zboží z hlediska jeho technického i taktického použití,
na obsluhu a zvládnutelnost zkoušeného zboží obsluhami

a zaškolenými navrhovaným postupem,
posouzení veškeré provozní a výcvikové dokumentace,
posouzení a potvrzujících shody vlastností zboží
s požadavky stanovenými závaznými normami a technickými najeho
provozování a používání.

6. Zboží k provedení VZ bude zhotovitelem zástupci
objednatele uvedenému v NGŠ (dále jen zástupce objednatele")
v úplném a stavu kompletní technické a provozní dokumentace
v jazyce. Zboží bude k provedení VZ schválených TP zpracovaných
podle 051625, 2. vydání, Oprava 2.

7. Po dobu od protokolárního zboží zástupcem objednatele k provedení
VZ do doby jeho protokolárního zhotoviteli, nese za škody na
tomto zboží objednatel. V vzniku škody VZ v souladu
se schválenými postupy (programem VZ), škoda vzniklá v souvislosti s VZ
na tomto zboží a škoda tímto zbožím jde k tíži zhotovitele.

8. Dále je zhotovitel povinen s poskytnutím zboží k provedení VZ
objednateli zprávy o výsledcích všech doposud provedených zkoušek
zkoušek provedených jako doklad, že dodávané zboží svým

výrobním a technologickým provedením technické parametry,
požadavky a kritéria, uvedené touto smlouvou.

9. Objednatel provedení VZ, vyhodnocení VZ a vyhotovení zprávy.
Objednatel do 10 pracovních po obdržení zprávy o výsledcích VZ oznámí
zhotoviteli výsledek VZ.

:::
p
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10. Zboží muze být dodáno zhotoviteli po provedených VZ s vyhovujícím hodnocením, 
po úplném všech neshod, závad a Vyhovující výsledek 
VZ je podmínkou pro zboží objednatelem. Objednatel je zboží v 
nevyhovujících VZ a odstoupit od smlouvy. V takovém není 
zhotovitel nárok na úhradu které v souvislosti s 
smlouvy vynaložil. 

11. V kdy budou VZ vady zboží, je zhotovitel tyto povinen 
na vlastní náklady odstranit. a TP budou objednateli 
ke schválení po provedených VZ s vyhovujícím 

výsledkem. 

13 
Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel je povinen dodat objednateli zboží nové (tj. vyrobené ne než 12 
datem dodání) a nepoužité (nevztahuje se na zboží po provedení VZ). Zhotovitel je povinen 
tuto na písemnou žádost objednatele prokázat doklady. 
Zboží musí vyhovovat platným technickým normám a výrobce. 

2. Zhotovitel je povinen objednateli seznam podle § 147a odst. 1 písm. 
c) zákona 137/2006 Sb., o zakázkách, ve ve 
dle tohoto zákona. V seznamu je zhotovitel povinen uvést procentní výši 
podílu subdodavatele nebo na celkové za 

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

4. Smluvní strany si které se týkají ze základních 
právního nástupnictví. 

5. Objednatel je na písemné výzvy zaslané zástupci zhotovitele na email 
info@vtusp.cz nebo fax +420 284 817 086 kontrolovat jednotlivých 
Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu do 1 pracovního dne od písemného požádání dle 

Kontroly se bude zástupce objednatele a zástupce zhotovitele. 

6. Zhotovitel je povinen informovat zástupce objednatele o termínu instalace zboží a umožnit 
zástupci objednatele 

7. Zhotovitel je povinen mít pojistnou smlouvu, jejímž je 
za škodu jiným osobám. Tato smlouva musí být 

na pojistnou ve výši 10 000 zhotovitele nesmí 
být vyšší než 10% pojistné Pojistná smlouva musí mít platnost po celé období 

smlouvy. Zhotovitel je povinen kdykoliv na písemné vyžádání objednatelem 
pojistnou smlouvu a to do 1 O od vyžádání. 

8. Zhotovitel je povinen zpracování projektové dokumentace k provedení nutných stavebních 
úprav svolat min. 2 x technickou radu (TER) za objednatele a zástupce 
AHNM. Projektová dokumentace bude zpracována ve Dokumentace pro 
stavby (DPS), která musí být zpracována v souladu se zákonem Sb. stavební 
zákon, ve zejména vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
a vyhlášky Sb. o technických požadavcích na stavby a 269/2009 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území, ve tak, aby byly 
požadavky hygienických a ve vyhotoveních v 
a elektronické na CD pro každé místo Vyplyne-li z projektové dokumentace, 
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ze Je nezbytné vydání stavebního povolení ohlášení stavby, je zhotovitel povinen
stavební povolení s doložkou právní moci zajistit. Žádost o povolení stavby zhotovitel
na stavební cestou Odboru staveb AHNM, dvou
projektové dokumentace pro stavební povolení. Dohled nad stavebních prací
zhotovitel osobou a realizaci stavby povede stavební dem'k,

jednoduchý záznam o Technický dozor stavebníka bude vykonávat zástupce
AHNM, který stavebních prací.

9. Jednacím jazykem jakémkoliv ústním jednání písemném styku souvisejícím
s této smlouvy, je jazyk.

IO. Zhotovitel je povinen objednateli seznam náhradních
z nahrazovaných a umožnit mu jejich prohlídku. Objednatel rozhodne, které
náhradní díly bude požadovat vydat. Ostatní náhradní díly jsou odpadem, jehož
je zhotovitel. Zhotovitel je povinen likvidovat odpad související s díla.

11. V souladu se zákonem 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním
jakosti a služeb k obrany státu a o

živnostenského zákona, ve je zhotovitel povinen mít certifikát
potvrzující zavedení systému jakosti podle uznávaných norem
ISO 9001 : 2000. Zhotovitel je povinen kdykoliv na písemné vyžádání objednatelem
certifikát a to do 10 od vyžádání.

14
Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní vztah se ruší:

a) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným
a vynaložených

b) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy její pro její podstatné
porušení zhotovitelem s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

• nedodání díla s prodlením delším než 30
• prodlení s reklamované vady delším než 30
• VZ s výsledkem „nevyhovující";

c) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v že zhotovitel uvedl
v nabídce na zakázku a instalace VKV rádiových polohových

pro ILS - nákup" informace nebo doložil doklady, které neodpovídají
a nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího

d) ze smluvních stran ve smyslu ust. §1998 a násl. OZ.
musí být doba 1 a

první dnem následujícího po kdy byla druhé smluvní

15
ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 13 listech a 6 o 54 listech,
každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. Oba výtisky mají stejnou platnost.
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2. Smluvní strany se dohodly, že korespondence mezi nimi bude
každé smluvní na její adresu pro korespondence uvedenou v záhlaví
této smlouvy, není-li stanoveno jinak.

3. Smlouva být pouze písemnými a podepsanými,
dodatky, které se stávají její nedílnou O v osobách

údajích osob nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný
dodatek dle tohoto odstavce. Smluvní strany berou na a souhlasí s tím, že pro
notifikování takovýchto písemné oznámení druhé smluvní které však
musí být bez odkladu po vzniku rozhodné

4. Zhotovitel prohlašuje, že dodané zboží dle 2 odst. 1 písm. a) smlouvy není zatíženo
žádnými právy osob. Zhotovitel odpovídá za porušení práv z
nebo jiného duševního vlastnictví osob.

5. Zhotovitel není v svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho
bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými

se seznámil v souvislosti s svého závazku a podkladovými materiály v listinné
elektronické které mu byly poskytnuty v souvislosti s závazku podle této

smlouvy, osobám (mimo své subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu
§ 1730 OZ

6. Je-li jakýkoliv výsledek zhotovitele podle smlouvy, jeho dokument nebo
dokumentace zhotovitele, podle této smlouvy k užití objednatelem, autorským dílem
podle zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o (autorský zákon), ve nebo jinak

duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem smlouvy objednateli k takovému
výsledku zhotovitele jako celku i k jeho neomezené,
neexkluzivní bez omezení územního množstevního k výkonu práva je užít
rozmnožováním, osobám a jiným pro zhotovení, provozu,
údržby, úprav, oprav a díla, a zhotovitel poskytuje objednateli
autorské dílo nebo jiné duševní vlastnictví pro objednatele podle této smlouvy
upravovat nebo Jde-li o výsledek subdodavatele, který podléhá podle
autorského zákona nebo podobného závazného podle právního

podnikání subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele
ve vztahu k takovému dokumentu zhotovitele v stejném rozsahu, jaký
je požadován pro výsledek zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy.
za poskytnutí veškerých uvedených je již zahrnuta v celkové za
Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré certifikáty, apod. k
této smlouvy, všech práv k jejich užití.

8. V vzniku které nebo omezují tohoto
smluvního vztahu, je povinností smluvní strany, která vznik takovéto zjistí,

o této informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strana, u které tyto
vznikly, se zavazuje navrhnout vedoucí k jejich

9. Zhotovitel souhlasí se textu smlouvy, výše uhrazené ceny a seznamu
dle platných právních zejména dle zákona 137/2006 Sb.,

o zakázkách, ve

10. Tato smlouva nabývá platnosti a dnem jejího podpisu smluvními
stranami.

11. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se OZ a souvisejícími.
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12. Nedílnou této smlouvy jsou níže uvedené

1 - Specifikace díla
2 - Cenový rozklad díla
3 - doložka
4 - protokol
5 - Oznámení o reklamaci
6 - Lokality

V Praze dne

Za objednatele: .fL. tJ . /6-
JUDr. Jitka NALEVAJKOVÁ
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V Praze dne .(8.

Za zhotovitele

Mgr. PROTIVA
státního podniku

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9·Kbely
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