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Kupní smlouva č. 1710400075 j

I. !
Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: j

1. Česká republika -Ministerstvo obrany, organizační složka států
Se sídlem:
Jejímžjménemjedná:

Na adrese:
IČO:
DIČ:

Kontaktní osoba:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
ředitelka Odboru nabývání movitého majetku Sekce vyzbrojování
a akvizic MO Mgr. Kateřina Havlíčková
náměstí Svobody 471/4,160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694

;

Bc. Václav Kubíček
Telefonické, faxové a e-mailové spojem':

telefon:+ 420 973 216 724
fax: +420 973 216 646
e-mail: onmm.sva@annv.cz

Kontaktní osoba pro řešení technicko - organizačních:
kpt. Ing. Martin Křepský
tel: 973 451 331, 724 480 860, tax 973 450 540
nrtm. Radek Janka
tel. 973 450 557, 604 623 171

Adresa pro doručování korespondence:
Ministerstvo obrany - Sekce vyzbrojování a akvizic
Odbor nabývání movitého majetku
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dálejen „kupující”)

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městskýin solidem v Praze oddíl A, vložka

75859 j !

Jednající: Mgr. Jiří Protiva, ředitel státního podniku
IČO: 24272523 ■!
DIČ: CZ24272523

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Jan Jordán



Vojenský technický ústav, s.p. ■
odštěpný závod VTTJVM
Dlouhá 300, 763 21 Slavičín i

(dále jen „prodávající”)

uzavřely v rámci tzv. vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, s použitím § 2079 a násl. zákona č. 189/2012 Sb., občanský zákoníky
v platném znění (dále jen „OZ”), za účelem teoretické přípravy pyrotechniků v oblasti konstrukce
munice a při praktické identifikaci munice v rámci výcviku dle programů jednotlivých kurzů tuto
kupní smlouvu (dále jen „smlouva”). !
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H.
Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu za podmínek stánovených touto smlouvou
soupravu maket školních nábojů v rozsahu dle přílohy č. 1 tétjo smlouvy (dále též jen „zboží”),

které budou umožňovat kvalitnější výcvik posluchačů a přípravy pyrotechnických specialistů
především v oblasti konstrukce a rozpoznávám munice, přičemž požadovaná souprava maket
školních nábojů se Člení na: 1

a) sadu maket granátů a nábojů do granátometů,

b) sadu maket pěchotních nábojů,

c) sada maket dělostřelecké munice.

Jednotlivé sady jsou specifikované v příloze č. 1 této smlouvy „Specifikace soupravy maket
školních nábojů”

2. Souprava maket nábojů bude bez veškerých výbušnin a složí, v měřítku 1:1 se zachováním
barevného značení jako u ostré munice. Makety střeliva ráže menší než 20 mm musí mít nábojnici
opatřenu čtyřmi zřetelnými otvory umístěnými po obvodu v polovině celkové délky nábojnice.
Ostatní makety musí být označeny trvale vyznačeným a červeně šablonovaným křížkem. Makety
nábojů do ráže 40mm včetně musí být uloženy do plastových! uzaýíratelných obalů, ve kterých
budou jednotlivé makety odděleny (možným řešením je i plastová krabička pro uložení
shodného typu makety náboje po jednotlivých kusech). Oflal níusí vhodně chránit uložené

makety pří přepravě v prašném prostředí z důvodu přepravy vojenskými vozidly k výcviku ve
vojenských výcvikových prostorech. ;

3. Prodávající je povinen odevzdat zboží v požadovaných obalech včetně nezbytné dokumentace
dle obecných norem platných pro výrobky tohoto druhu a OZj tj. zejména (vše v českémjazyce
a v elektronické formě, např. ve formátu pdf, ve formátu WOíjLD nebo EXCEL):.
a) dodací list s identifikací zboží (výrobku) — název zboží, NSN, rok výroby, RN (1 x

originál a 3 kopie) a i

S seznam předmětů (záznamník) v soupravě - podrobný seznam s vyobrazením
jednotlivých částí a vyměnitelných součástí a náhradních dílů, technická a výkresová
dokumentace; I



S návod k obsluze a údržbě obsahující popis a používáni,! pokyny pro skladování 

(včetně klasifikačního kódu), přepravu (včetně UN jkódu), ukládání a ošetřování 
zboží (komodity); j

^ záruční podmínky, záruční list, pokyny (či směrnici) píp reklamační řízení;
S certifikáty (atestáty, passporty, certifikáty jakosti). j j

b) prohlášení o shodě podle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
v platném znění; !

c) doklad ke zboží uvádějící způsob skladování (klasifikační kód), identifikaci výrobce
(tj. adresu, identifikační číslo podniku, telefon, fax, e-mail)j |

d) prohlášení dodavatele o záruční době, která musí odpovídat! minimálně délce 24 měsíců;
revizní zprávy - u technických zařízení, na které se tato povinnost vztahuje.

| ;
4. Prodávající dodá kupujícímu zboží nové, nepoužívané, nepoškozeně a funkční (tj. funkční 

makety) maximální stáří 1 rok (ke dni odevzdání dle této smlouvy); skladovatelné po celou 
dobu záruky, a to vše doložené příslušným dokladem od výrobce*
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5. Zboží musí splňovat technické parametry dané výrobcem. V případě; odchylky od původního 
technického řešení dodá dodavatel písemný souhlas výrobce s tínito řešením.

6. Kontaktní osoby kupujícího pro řešení technicko - organizačních záležitostí poskytnou 
prodávajícímu potřebnou součinnost kjednotiivým druhům maket munice, která je 
specifikována v příloze č. 1 smlouvy.

7. Kupující se zavazuje zboží odevzdané za podmínek stanovených 
a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. j

touto smlouvou převzít

m.
Cena j

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ; ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na kupní ceně zboží, a to ve výši: ! i

Cena v Kč bez DPH za sadu maket granátu a nábojů do granátometů 180 610,00 Kč 
Výše DPH 21% 37 928,10 Kč ! |
Cena v Kč s DPH sadu maket granátů a nábojů do granátometů 218 538,10 Kč

Cena v Kč bez DPH za sadu maket pěchotních nábojů 22 650,00 Kč 
Výše DPH 21% 4 756,50 Kč
Cena v Kč s DPH sadu maket pěchotních nábojů 27 406,50 Kč 'j '

Cena v Kč bez DPH za sadu maket dělostřelecké mimice 478 210,00 Kč 
Výše DPH 21% 100 424,10 Kč j !
Cena v Kč s DPH sadu maket dělostřelecké munice 578 634,10 Kč

2.

Cena celkem v Kč bez DPH za dodávku soupravy maket školních nábojů 681 470,00 Kč 
Výše DPH 21% 143 108,70Kč |
Cena celkem v Kč s DPH za dodávku soupravy maket školních riáboju 824 578,70 Kč

Celkové ceny za požadované počty po položkách jsou uvedený v příloze č. 1 této smlouvy.

Ceny stanovené dle odst. 1. tohoto článku a uvedené v příloze c. 1 této smlouvy jsou cenami 
nejvýše přípustnými za zboží a jsou v nich zahrnuty veškeré liáklacjy prodávajícího spojené
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s odevzdáním zboží do místa plnění a s plněním povinností 4© této smlouvy (zejm. náklady

na balné, dopravu, záruční servis, atcL). i

1.

2.

3.

IV. |
Čas a místo plnění |

Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží dle čl. n.| tétoj smlouvy do 30. listopadu
2017. i
Místem plnění je VÚ 1970 Vyškov (VeV-VA Vyškov), Sídliště Víta Nejedlého, Vyškov, PSČ

682 01. Osobou, kterou kupující pověřil k převzetí zboží, jjs náčelník Vojenského zařízení

Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží v místě plnění vjpracovních dnech od 07:00
hod. do 14:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a doby odevzdání
zboží s příjemcem, přičemž příjemce musí být uvědomen b připravenosti odevzdat zboží
písemně (faxem, emailem, nebo jinak na adresu Vojenského zařízení 551210 Štěpánov,

ul. Nádražní 13, PSČ 783 13 Štěpánov) nejméně 10 pracovních dnů předem.

v.
Platební a fakturační podmínky;

1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem řádného: odevzdání veškerého zboží
(tj. kompletních souprav maket školních nábojů). j

2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat, vystavit ajdo 5 pracovních dnů, nejpozději
však do 12. prosince 2017, doručit kupujícímu originál daňového dokladu v českém jazyce
(dále jen „faktura”) za odevzdané zboží na dohodnutou smluvní cenu s rozepsáním
jednotlivých položek podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty”). ;

3. Kromě náležitostí uvedených v zákoně o dani z přidané hodnoty jmusí faktura obsahovat též

následující údaje: i

a) označení dokladujako faktura,
b) číslo smlouvy dle číslování kupujícího,
c) den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktory, j

d) přejímající a místo odevzdání zboží, j j
e) IČO a DIČ smluvních stran,
f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, nakterý má být placepo,
g) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího, |
h) odběratele - Ministerstvo obrany - Česká repubjlika,

Tychonova 1,160 01 Praha 6,
i) konečného příjemce - Ministerstvo obrany - Sekcej vyzbrojování a akvizic, Odbor

nabývání movitého majetku, náměstí Svobody 471/4,160 01 ~

organizační složka státu,

Praha 6,

4. Společně s fakturou je prodávající povinen předložit též; originál přejímacího protokolu
potvrzeného přejímajícím a kopie kladných Stanovisek Úř OSK SQJ k naplnění katalogizacních

doložek pro jednotlivé sady maket školních nábojů.



5.

6.

7.

Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na adresu: Ministerstvo 
obrany - Sekce vyzbrojování a akvizic, Odbor nabývání movitéhp majetku, náměstí Svobody 
471/4,160 01 Praha 6. j

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo kní nebudou 
přiloženy požadované doklady, je kupující oprávněn ji do j data její splatnosti vrátit 
prodávajícímu. Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně Vyhotoví novou, bezvadnou.
V takovém případě běží kupujícímu nová lhůta splatnosti dle odstavce 5. tohoto článku ode dne 
doručení opravené nebo nové faktury.
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Zaplacením smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z 
směrování na účet prodávaj ícího.

účtu kupujícího a její

8. Kupující neposkytuje zálohovou platbu.

9. Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plném shledány důvody k naplnění institutu ničení 
za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hjodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně 
podle § 109a tohoto zákona.

VI.
Předání a převzetí zboží

Povinnost prodávajícího odevzdat zboží dle čl. II. smlouvy je považována za splněnou 
provedením přejímky zboží příjemcem a prodávajícím či jeho ppvěřeiým zástupcem vmiste 
plnění dle čl. IV. odst. 2 smlouvy.

1.

2. Přejímkou se rozumí předání zboží včetně splnění všech podmínek stanovených k přejímce 
v této smlouvě prodávajícím a jeho převzetí příjemcem. Zjistí-li příjemce, že zboží trpí vadami, 
odmítne jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí isepíší smluvní strany zápis. 
Povinnost prodávajícího dle čl. IV. odst. 1 smlouvy tím není dojtčenai Je-li vadná pouze část 
zboží, je oprávněn příjemce zboží netrpící vadami přijmou!, tj. jej opráyněn přijmout i jen část 
zboží, čímž není dotčena povinnost prodávajícího dodat zbylou qhybějící či jinak vadnou část 
zboží. i i

3. O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán přejímací protokol (dodací list)
s uvedením data provedení přejímky. Toto datum je dnem odévzdátaí zboží a je rozhodné 
pro splnění povinnosti prodávajícího dle čl. rv. odst 1 smlouvy. V přejímacím protokolu 
(ve 4 vyhotoveních) prodávající uvede označení zboží (s údaji o identifikaci a množství), cenu 
jednotlivých sad maket Školních nábojů bez DPH/včetně DPH a celkovou cenu za soupravy 
maket školních nábojů bez DPH/včetně DPH, čitelné jméno a podpis' příjemce uvede též své 
čitelné jméno a podpis. |

4. Prodávající je povinen předložit při přejímce zboží rovněž , i Stanoviska vydané Úřadem 
pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti k naplnění katalogizačních
doložekprojednotlivésadymaketškolnícbnábojů.. i
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VIL
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na zboží

■i
1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího provedením, přejímky zboží 

dle čl. VII. smlouvy. !

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve smyslu ustanoven 
v okamžiku provedení přejímky zboží dle čl. VII. smlouvy.

2121 odst. 1 OZ

VHL
Záruka za jakost a reklamační podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží 2áruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají 
předmětu a účelu této smlouvy, a to po dobu 24 měsíců ode dne provedení přejímky zboží. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které 
odpovídá prodávající. Po celou dobu záruky se zavazuje prodávající zabezpečit potřebný 
záruční servis.

2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží (dále 
jen „reklamace"), které neumožňují jeho plnohodnotné používání bez zbytečného odkladu poté, 
co je zjistil. Prodávající je povinen kupujícímu doručit písemné vyjádření k reklamaci do 10 dnů 
od obdržení písemného uplatnění reklamace kupujícím. Pokud behem tohoto termínu nebude
kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované \ 
uznává reklamaci v plném rozsahu.

3. Prodávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které
se nevyjádřil podle předchozího odstavce, nejpozději do 21 dnů: ode 
o reklamaci. 1

4. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující.

adě, platí, že prodávající

uznal nebo ke kterým 
dne doručení oznámení

IX.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení j

1. V případě prodlení prodávajícího s řádným odevzdáním zboží ve Sjednaném termínu dle čl. IV. 
odst 1 smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pckutu ve výši2500,- Kč, 
a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě neodevzdání zboží z důvodu ukončení smluvního vztahu před sjednaným termínem 
plnění dle čl. IV. odst. 1. smlouvy z důvodu nikoliv na straně kupujícího je prodávající povinen 
zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč.

3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním reklamovaných vad zboží uplatněných 
v záruční době ve lhůtě dle čl. VIII. odst. 3 smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

4. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v čl. X. odst 2. nebo odst 3. smlouvy je
prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokujtu ve výši 20 000,- Kč, 
a to za každé jednotlivé porušení. j

5. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním dnem
následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnjění nebo dnem následujícím 
po porušení povinnosti prodávajícím a prodávajícímu prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty splatnosti faktury. j j



6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ohe di.e doručení písemného 

omámení o jejich uplatnění. ;j

Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 
škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou sinluvní pokutu a rovněž není 
dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy.
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X.
Zvláštní ujednání

Prodávající prohlašuje, že odevzdávané zboží není zatíženo právy třetích osob.

Prodávající nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči 
kupujícímu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího!

Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými 
se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo 
jiné pomocníky (dále jen „pracovníci'4) prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.

Smluvní strany jsou si povinny navzájem písemně sdělit bez zbytečného odkladu veškeré 
změny, týkající se např. změn identifikačních nebo kontaktních údajů, včetně jejich vstupu 
do Likvidace, insolvence a jejich právního nástupnictví apod. j

maket školních nábojů 
obranné standardizaci, 
k zajištění obrany státu

6.

Prodávající bere na vědomí, že ve smlouvě uvedené jednotlivé!sady 
budou předmětem katalogizace podle zákona č. 309/2000 Sb., o 
katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určeíiých 
a o změně živnostenského zákona (dále jen „zák. č. 309/2000 Sb.'4) katalogizované samostatně 
jako sady. K tomu se prodávající zavazuje, že na dané položky zbbží dodá Úřadu pro obrannou 
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen ],Úř ÓSK SOJ“) v termínech 
specifikovaných v textové části katalogizační doložky (přílohja č. % smlouvy) bezchybný 
a úplný soubor povinných údajů pro katalogizaci (SPÚK). Předání SPUK a NKDV je součástí 
plnění povinností prodávajícího podle této smlouvy a tento nemá jnárok na samostatnou úhradu 
nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. Prodávající j se zavazuje zabezpečit 
zpřístupnění technické dokumentace zboží k ověření a případnému doplnění katalogizačních 
dat. 1 |

Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je i třeba činit písemnou formou 
a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručoýání korespondence uvedenou 
v úvodních ustanoveních této smlouvy. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, 
její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, žej došlá zásilka odeslaná 
s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní jden po odeslání, byla-li však 
odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení 
druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které 
je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba 
běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne od uložení písemnosti na poště. 
Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou 
schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonechj a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. !

7. Kupující zveřejní uzavřenou smlouvu na Registru smluv a současně 
na profilu Ministerstva obrany jako zadavatele a na internetových 
obrany. i

je oprávněn ji uveřejnit 
stránkách Ministerstva



•i
8. Prodávající je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně 

závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího.

Kupil smlouva č. 1710400075
1 Strana 8 (celkem 8)

XL
Zánik závazků

1. Zá.nik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy velsmys u § 2002 OZ se rozumí

a) prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží v termínu dle článku IV. odst. 1 smlouvy delší
než 10 dnů, j

b) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle článku Vin. odst. 3 
smlouvy delší než 10 dnů,

c) opakovaný (1j. dvakrát a vícekrát) výskyt vad u té které kontaktní makety,

d) zahájení insolvenčního řízem vůči prodávajícímu na jeho návrh,
e) vstup prodávajícího do likvidace. j

V případech uvedených pod písm. a) až písm. c) je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy 
jen částečně. \

xn. j
Závěrečná ujednání |

i
1. Právní vztahy vzniklé na základě této kupní smlouvy i ty, které nejsou přímo ve smlouvě 

upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zákonem č.| 134j2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném zněm, zákonem č. 340/2015 Sb., o | zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu 
této smlouvy.

2. Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě o 8 stranách.

3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemným^ oboustranně dohodnutými, 
vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou Součástí. Za změnu smlouvy 
se nepovažuje změna identifikačních či kontaktních údajů. j

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: i
Příloha č. 1 „Specifikace soupravy maket školních nábojů", počet stran 4 
Příloha č. 2 „Katalogizační doložka", počet stran 1. j
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Specifikace soupravy maket školních nábojů

1. Sada maket granátů a nábojů do granátometů

Název Počet ks
Ku

v
mí cena 

bez
DPH

Kupní cena 
v Kč včetně 

DPH
maketa náhradní střely 68 mm -PrNh 
zRPG 75

1 4^10,00 5 941,10

maketa granátu URG-86 redukovaný 4
i

4 040,00 4 888,40

maketa granátu URG 86 4 4 040,00
:i i

4 888,40

maketa granátu RG-4. 4 3 240,00 3 920,40

maketa granátu RG-F1 s maketou 
zapalovače UZRGM

4 1 400,00
! i

1 694,00

maketa střely 68-RTG 2 i 19 760,00 23 909,60

maketa náboje 40x46 mm s tříštivotrhavým 
granátem GREN 97

2 1 19 760,00i ! 23 909,60

maketa náboje 40x46 mm signální žlutý 
dým

2 19 760,00 23 909,60

maketa náboje 40x46 mm signální cvičný 2 ! 19 760,00 23 909,60

maketa náboje 40x46 IR (s infračerveným 
světlem s padáčkem)

2 19 760,00 23 909,60

maketa náboje 40x46 mm s kumulativní se 
střepinovým účinkem (HEDP M433)

2 ] 19 760,00 23 909,60

maketa náboje 40x46 mm s kumulativní se 
střepinovým účinkem (HEDP 92)

2 19 760,00 23 909,60

maketa náboje 40x46 mm se střepinovým 
účinkem (HE Frag 92)

2 19 760,00 23 909,60

Maketa náboje PG 7 V 2 4 900,00 5 929,00

Makety granátů URG, RG-4, F-l zabalit do 3 plastových obalu, (URG 
4 4 ks do jednoho obalu, F-l 4 ks do jednoho obalu). Makety nábojů 
do 2 plastových obalů. Maketu siřely 68-RTG a maketu náboje PG 7 V 
obaly označit počtem a typem zabalených nábojů.

8 ks do jednoho obalu, RG- 
40mm zabalit po 7 kusech 
zabalit do tubusů. Všechny
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2. Sada maket pěchotních nábojů

Název Počet ks
Kupní cena 

v Kč bez
DPH !

Kupní cena 
v Kč včetně

DPH

maketa náboje 7,62-43 2 220,00 266,20

maketa náboje 7,62-SV 43 2 220,00 266,20

maketa náboje 7,62-CV 43 2 j 220,00 266,20

maketa náboje 7,62-ZM 43. 2 j 240,00 290,40

maketa náboje 7,62-RD 43. 2 240,00 290,40

maketa náboje 7,62-59 2 240,00 290,40

maketa náboje 7,62-SV 59 2 240,00 290,40

maketa náboje 7,62-PZ 59 2 i 240,00 290,40

maketa náboje 7,62-RD 59 2 ;! 240,00 290,40

maketa náboje 7,62-CV 59 2 240,00 290,40

maketa náboje 12,7x99 Balí 2 400,00 484,00

maketa náboje 12,7x99API M8 2 400,00 484,00

maketa náboje 12,7 x99M2 2 400,00 484,00

maketa náboje 12,7 x99ÁPI-T-M20. 2 400,00 484,00

maketa náboje 12,7 x99-AP M2 2 j 400,00 484,00

maketa náboje 12,7 x99M17 SV 2 400,00 484,00

maketa náboje 12,7 x99M903 SLAP 2 j 400,00 484,00

maketa náboje 12,7-SV M962 2 400,00 484,00

maketa náboje 5,56X45-SV,L 110 2 220,00 266,20

maketa náboje 5,56X45-SV, M196 2 ! 220,00 266,20

maketa náboje 5,56X45, SS109 2 j 220,00 266,20

maketa náboje 5,56X45, M 193 2 220,00 266^0

maketa náboje 5,56X45 262 AA53. 2 i 220,00 266,20

maketa náboje 5,56X45 DIM TRAC.4 2 220,00 266,20

maketa náboje 22 LR STANDARD 2 | 220,00 26640

maketa náboje 22 SHORT 2 220,00 26640

maketa náboje 7,62-ZM 75. 2 240,00 290,40

maketa náboje 7,62X51 AP 2 ! 240,00 290,40

maketa náboje 7,62X51 L.B70DST 2 ■i 240,00 290,40

maketa náboje 7,62X51 STAND.BOX 2 1 240,00 290,40

maketa náboje 7,62 MM 553B 2
1 240,00 290,40

maketa náboje 7,62X51 DIM TRAC. 2 240,00 290,40

maketa náboje 7,62X51 308 WIN 2 240,00 290,40

maketa náboje 308 WIN HPBT 2 .[ 240,00 290,40

maketa náboje 308 WIN SW. P AP 2 •i 310,00 375,10

maketa náboje 308 WIN SW.P SUBSONIC 2 i 310,0(1 375,10
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maketa náboje 308 WIN SW.TARGET 2 310,00 375,10

maketa náboje 308 WIN SCBX 2 j 310,00 375,10

maketa náboje 308 WIN SUBSONIC 2 1 310,00 375,10

maketa náboje NB 7,65 PIBROWNING 2 j 310,00 375,10

maketa náboje NB 338L.MAGL.B/ODST L 2 310,00 375,10

maketa náboje NB 9 MM LUGER,FMJ 8G 2 210,00 254,10

maketa náboje NB 9-PILUGER SUBSON. 2 210,00 254,10

maketa náboje 9X19 FMJ 8G NATO. 2 210,00 254,10

maketa náboje 9X19 TFMJ 8G 2 210,00 254,10

maketa náboje 9 MM MAKAROV 2 210,00 254,10

maketa náboje 9 MM VZ.82 KOSA 2 210,00 254,10

maketa náboje 12,7-PZ 32 2 400,00 484,00

maketa náboje 12,7-PZSV 44 2 | 400,00 484,00

maketa náboje 12,7X99 BALL M15A2 2 400,00 484,00

maketa náboje 12,7X99 AP-S 173 2 j 400,00 484,00

maketa náboje 12,7X99 MP NM140 2 400,00 484,00

maketa náboje 12,7X99 BMG BALL 2 .! 400,00 484,00

maketa náboje 12,7X99 BMG TAC. 2 400,00 484,00

maketa náboje 12,7X99 BMG PENET. 2 •! 400,00 484,00

maketa náboje 12,7X107-MP/ODST. 2 400,00 484,00

maketa náboje 12,7X107-AP-S/ODST. 2 ] 400,00 484,00

maketa náboje 12,7X107-PRACT/OD. 2 400,00 484,00

maketa náboje 12,7X107-MP-T/ODST 2 400,00 484,00

maketa náboje 14,5-PZD 2 680,00 822,80

maketa náboje 14,5-PZSV 2 i 680,00 822,80

maketa náboje 12/70/3,0 FORT.. 2 480,00 580,80

maketa náboje 12/70/4,0 FORT. 2 >! 480,00 580,80

maketa náboje 12/76/4,0 SB MAG. 2 | 480,00 580,80

maketa náboje 12/76/6,1 SB MAG. 2 480,00 580,80

maketa náboje 12/76/7,6 SB MAG. 2 480,00 580,80

maketa náboje 12/76/8,4 SB MAG. 2 480,00 580,80

maketa náboje 12/70/6,1 BUCK S. 2 j 480,00 580,80

maketa náboje 12/70/8,4 BUCK S. 2 i 1480,00 580,80

Makety nábojů 7,62 zabalit do 2ks plastového obalu. Makety nábojů 5,56 a 7,65 zabalit do 2 ks 
plastového obalu. Makety nábojů 9mm a 22 zabalit do 2 ks plastového obalu. Makety nábojů 308 
a 338 zabalit do 2 ks plastového obalu. Makety nábojů 12,7 a 14,5 zabalit ’
Všechny obaly označit počtem a typem zabalených nábojů. !

do 12 ks plastového obalu.
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3. Sada maket dělostřelecké munice

Název Počet ks
Kupní ce 

v|Kčbe 
ÍDPH

na
z

Kupní cena 
v Kč včetně

DPH

maketa náboje 30-JOFZ K 2A42 2 ] 15 6 ►0,00 18 876,00

maketa náboje 30-JOSV K 2A42 2 15 600,00 18 876,00

maketa náboje 30-JPSV K 2A42 2 . 14200,00
i !

17 182,00

maketa náboje 30-JOCVSV K 2A42 2 1 17 700,00
i |

21417,00

maketa náboje GRANÁT DG-81 (3D6) 1 i 34 500,00 41745,00

maketa náboje 82-EO-M 2 16 100,00 19 481,00

maketa náboje 30X173 MP-T/SD,NM 2 ; 28 600,00 34 606,00

maketa náboje NB 30X173 APFSDS-T, 2 34 9160,00
'i 1

42 301,60

maketa náboje 60-HEIM 2 ! 16 000,00
■ i 1

19 360,00

maketa náboje 60-HEF M 2 16 fl 00,00 19 360,00

maketa náboje 60-SMK M 2 16 C 00,00 19360,00

maketa náboje 60-ILLM 2 ! 16 000,00
! 1

19 360,00

maketa náboje 60-IL IR M 2 j 16 000,00 19360,00

maketa náboje 60-TRAIN M 2 ! 16 000,00 19 360,00

maketa náboje 73-PG-15V-NH 1 j 9 450,00 11 434,50

maketa náboje 84 mm HE 441B 1 96 S00,00 117 128,00

maketa náboje 84 mm HEAT 551 1 98 700,00 119 427,00

Makety nábojů 60 mm, 84 mm 
Makety nábojů 30 mm, 73 rum,

zabalit do originálních obalů s doplněním šablonace „MAKETA". 
81 mm, 82 mm zabalit po 1 ks do mibusů.
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Počet listu 1

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1 j

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

1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povirmých udajů pro katalogizaci (dále jen
„SPÚK”) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvotí (platí i pro položky pro provoz
a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu Vždy prostřednictvím aplikace
umístěné nawww.cz-kataloa.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/. \

2. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosudnekataíogizované položky majetku je:

a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektroniclcého souboru ve formátu
JPG, rozlišení do 1024x768 bodů2; ! j

b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje
o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do lCj24x7čj8 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 s tandardizaci, katalogizaci
a státní ověřování jakostí (dále jen „OdKM”) správnost údajů nezbytných k provedení popisné
identifikace jiným způsobem. .j

3. Doručit OKM SPÚK v termínu 30 dnu před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace
umístěnéna www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.

4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat 6 výrobku popisnou metodou
identifikace položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO
s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou3 každé smlouvou definované položky
zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 24 a podléhající katalogizaci podle zásad NCS
aJSK. i

I |

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

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

změn u položek majetku

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

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovanákatalogizační datajsou dostupná na www.cz-kataloe.cz nebo
na www.ama.cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku. !


