
Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: -r *
zastoupena: Tychonova l, 160 01 Praha 6

se sídlem kanceláře:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zástupce ve věcech smluvních:

, . v Dodatek č. 1
smlouvě o všeobecné podpoře pro provozovatele letounu A 319-115

č. 155210203

Zástupce ve věcech technických:

Mgr. Danielem Koštovalem, náměstkem pro řízení Sekce
vyzbrojování a akvizic MO k
nám. Svobody 471, 16001 Praha 6
60162694
CZ60162694

701’ N“ PHk0pí 2S’ 110 03 Praha 1

Mgr. Stanislav Anton
tel. +
mjr. I

tel. +

zdušn^h sil AÍR
iei..

ušných sil AČR
rei.
tel - ra l08is,ik>- ACR
tel..

útvar 8407 Praha
tei.
íTm2lT^f/f°ubt4,\ojenský útvar 8407 Praha
tei..
t i' 407 Praha
tel.. '• >

teD tVar 8407 Praha
tel.,

S ojenský ů,var 8407

Zástupce ve véceeh výkonu statni sprá í:

pplk. Ing. Svatopluk Pleva, OVL SDK MO
_ tel-

adiesa pro doručování korespondence:

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

(dále jen ..Odběratel") na straně jedné

izic MO

an KOLAFA



Glomex MS, s.r.o. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 140652
zapsán/zapsána v obchodním r J k 2562/31, 130 00 Praha 3

se sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Kontaktní osoba:

ÍU VCUCIIWII ---------
Pod Lipami2562/31, 130 00 Praha3
Ing. Jiří Sadílek. jednatel
28426525
CZ 28426525
Komerční banka, a.s.

Ing. Radek Horčičák

Telefonické a faxové spojení:
telefon:
fax:
E-mail

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

(dále jen „Dodavatel41) na straně druhé . * 319.115

se v souladu sil. 24.8 smlouvy o^všeobe^po^pofcjrop..smlouva44) dohodly na uzavření

č. 155210203, která byla uzavřena dne 23. zari zuio tuai j
tohoto dodatku (dále jen „dodatek44).

Č1.I
Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je umožnit Se sídlem l^Rwd Point Maurice Bellonte,

provozuje výrobce letounu A 319-1 , sp ' výrobce") a k dalším nezbytným aktualizacím
3,707 Blagnac Cedex, France (dále en „V>robcej ^ dodatku vzhledem

poskytovaným Výrobcem. SmluvíaJ P při vyhlašování veřejné zakázky na
k rozdílným licenčním podmínkám ( y_ P osobám) dnes již zaniklého softwaru
předmětné plnění znemožnilzakoupenisoítw Nahradil Podpisem tohoto dodatku se Dodavatel
AIRMAN a online aplikace AIRMAN-web, kteiy J j P , , & bodu 3 přílohy

cTíksÍsmlouvy (^ktrmhzace softwaru ^ý^^g^gQuv^s^^i^provOTe^Letounu! zejména

dokladů předaných Odběratelem a v souladu s tímto dodatkem.

ČI. III
Změny a doplňky

1 Znění čl. 10.7 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

zprávou, a to nejpozdějijeden měsícpo pnslusnem období pro podávám -p -

? Do čl. 10 smlouvy se doplňují následující ustanoveni:

-2-
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10.13

10.14

Letounu ^přistoupí JizZřelí ŮcenčT[mlou^ “Ťť provozmchoP^ti 

společností Airbus se sídlem 1 Rond Point Mn ^ Jn S Uzbu AIRMAN-web se 
France (dále jen ..společnost *”*• 3I™7Blagnac Cedex,
dohodu, která mu umožní předávat daňové ďokhT f společno.stí Airbus
k proplacení. 1 VC d°klady’ zasúané Odběrateli. Dodavateli

*** «***
c hlediska Odběratele. O tomto předání 1111°^™™ °Jej.lch správnosti 
podepsaný zástupci Odběratele a Dodavatele Oni predávací protokol
obdrží od společnosti Airbus je Odběrní I °W úklady, které Odběratel

dokladech. Dodavatel 'není povinen uCZu ZZZZ Z T°

v*r?~******* ~oe,

praco^C,« W "* “**“*» *"

daňlJ7lttJl letci ?°tíŽe4VZflé súhrad°«

odkladu. Odběratel konstatuje T Jo t nÍZ 1 Patele bez zbytečného 
u níž bude uzavřena licenční smlouva JL mtyka^arove služby AIRMAN-web,

I v případě softwarové služby AIRMAN-webte IbdaMel ° 5p°lec.nostíAirbus-
veškerou součinnost při řešení problémů, které vznibiou ^ P<0skytnout

Odběratele o nesrovnalostech v daňovém h / z-/ / it' pripadně neinformování 

ust. čl 22.1.3 smlouvy počíná běže, následujíLT'Á J ^ Lhúta dle

STaZ.7Z ” • Í1"S tz.
3. Znění čl. 18.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním-

ÍŤlTj cT ** fec/'7 Jednotlivé služby podle článků 2.3.1., 2.3.2., 2.3 3 
se IL Sm OUVy’ k'er<; W dokončeny a přijat}’ Odběratelem v měsíci, za který 

faktura vystavuje. Dodavatel je povinen zahrnout do každé jednotlivé ceny za

10.16

10.17

10.18

18.1.1.

18.1.2.

brojování a akvizic MO
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letmou sluto, eeSKeré náklady spojeM sproeedeto fr-W-N "*

služby (např. přepravní náklady, celní poplatky> apod.), a

m,. jednotlivou cenu »
O pronájem, který byl ukončen p joaLíIívou službu veškeré náklady spojene

«*■ í’feprovK' ceM

,s , 4 vznMfcH Dojeli B-»« ***

jdeofakti,ry vystaveněpodle článku 17.2. (posledn, odstavec).

, Do 61.20 smlouvy se dopMuj. sledující ustanoveni: ^ 0 ,on „

20.1.15. vpflpadl, žeP°jmatžl TSZjj™1zároveň neinformuje v souladu sól. 10.16

dokladu, maximálně však částku ve vys, >0 000 Kc , ,,

6 Znění čl. 24.4 smlouvy se ruší bez náhrady.
7. Přfloha £. 8.B.2 smlouvy se ruší a nahrazuje se přílohou 6. 1 tohoto dodatku.

Čl. IV
Závěrečná ustanovení

sasasassassa; —2-
S^"“UJvMor^v”«Í'neÍfveškeíé p,*vni dhsledky plynoucí

Z vědomějimi udaných nepravdivých udaju. . . x
Srznthz^dTmd K^da smluvní

strana obdrží 1 stejnopis.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a úěinnosti dnem uveřejnění v registru sm uv.

1.

2.

3.

V Pra7P dne
hJo onn V Prnyp dne L 'V0 2017

Za Odběratele:
Mgr. Daniel Koštoval

náměstek pro řízení sekce
vyzbrojování a akvizic MO

Za Dodavatele:
Ing. Jiří Sadílek

jednatel

130 00 Praha



Příloha č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě č. 155210203

Příloha č. 8.B.2

POOMÍNKV PRO SlllÍBV HRAZENÁ PAUSAlWÍMJ FLATVaMI

- “í S2 ■“ ;r-V” *DodiSf"”a P°skytovány Dodavatelem po dobu trS Smi paUS'álnfmi P^ami
podmínkami definovanými v Příloze 8.B.1 (Sehled cenp^Sw^tby) ’ obchod"tai

’■ srsr ■'“> '~.j—w,

ssr i—•* -.všechny typy kontrol. V * H'aVni zakladne nebo v jiných destinacích, dále pro

Tato služba pokrývá součástky uvedené v Přílo/e X r rc 
0"frL:i":hrad"ÍCh díIŮ) a Zahrnude ^sledující nák?adv8'C ( ^ kr^ch Př'^Pem

Opravu PnStUP f°ndU náhradních dí|ů 

- Certifikaci
ST “Zák^a "a -i (« výjimkou motoru) 

ajem (s výjimkou pronájmu motoru)

shledány žádné vady (, ̂ ot FauhTounZd^nÍ ******* “ Pr° ***** ***** kdy nebyly

bylo zapKiinéno OdběrmelemrePraVa Z HlaVI"’ a na ni v přIPad«- & jejich poškození

podle tteítuSlíproSžbS.'!2 HlaVm Z4klad"y S “ “ pro “V Pilované údržby

S žedOdnMratTb0dPrOVOZUSCl,OPná 3 lvornpatibi]ní

součástku. 1 pnpade BLRk objedná v případě nutnosti novou



Příloha č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě č. 155210203

specifických případech (např. chybí spotřební 
lze tuto dobu po dohodě bezplatné prodloužit.

2. Podmínky pro služby související se 

článku 2.3.6

a. Následná technická podpora

í materiál na zprovoznění, nejsou podmínky k výměně)

službami Následné technické podpory podle

TT 511SSSltoSsB vydané výrobcem letounu 

a použitelné pro letouny Odběratele.

Dodavatel bude prhběěně monitorovat a stahovat publikované SB pro komponenty 

publikované výrobcem komponentů.

Dodáváte, provede hodnocen, novýchnebo revidováných SB *£*£££ " 

"(S"dt^ruL, k proveden, daného SB elektronickou formou.

/ Xlsx. kde bude minimálně uvedeno následující:

- Číslo SB.
; Doporučení dodavatele k provedeni SB na obou letounech.

. Termín provedení SB.
- Předpokládaná délka provedení.
- Předpokládaný termín dodání materiálu.

SezUSS—^

nedoporučuje, a to včetně odůvodněni.

Odběratel rozhodne, zda bude modifikace provedena či nikoliv na zdkladě doporučen, 

Dodavatele.

Povjnnéinpdi|jkAce_SBj_AiyííC2rtÍne^_ĎlI^l^^-^^^^^^^e R povinným modifikacím 

Dodavatel bude průběžné monitorovat a stah BASA-') a následně Dodavatel

AD. Dodavatel na vyžádání Odběratele poskytne kompletní a aktualm AD status pro

oXatThStoskytova. seznam povinnýeh SB a AD k provedeni na obou letounech 

Odběratele na čtvrtletní bázi. Toto doporučení bude Odběratel, poskytováno ve formátu .xls 

/.xlsx, kde bude minimálně uvedeno následující:

u.

2



111.

IV.

Příloha č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě č 155210203

- Číslo SB. AD.
- Název SB, AD,

Doporučení dodavatele k provedení SR Ar>n-> u >
- Termín provedení SB. AD vt-aen' SB. AD na obou letounech.

- Předpokládaná délka provedení
- Předpokládaný termín dodání materiálu.

Aktuální stav dodání materiálu
Aktuální stav obou letounů Odběratele (provedeno/neprovedeno).

součástek)^UrčenTjejich1 rozrahu vzhledem Vletc^Odtó^te/ dral<U 'et°UnU- motoru a

doporučení. K ,etce Odběratele a v případě potřeby, vydání

poLdavkůP trCby UP°/0rncni na Prav'dla a postupy v souvislosti s výše uvedenou kontrolou

b. Sledování spolehlivosti 

Tato činnost zahrnuje:

ii.

ni.

IV.

V P« nepříznivé V ^ «*
opatřeni pro daný motor. Na vyžádání Odběratele^-3 navrhne nápravná 
dat (vzletová, letová a archivační data). P Sk>tílC DodavateI záznamy motorových

“rSrSSr m0t0rŮ - — přístupových

~° Trend Monitoring ve formá,u

Sledování spolehlivosti

~ ~ Odběratele
Odběratele. Dodavatel bude vydáCat polotetnfzpiá^^SStó6 ^ " Z°dp°Vědnosti

překročení Pa navrhni nápíll^ Dodavatel analýzu příčin daného

údržby nebo změna operačních 'p“ TypÍCké nápravné °Patření Je nastavení AMP,

Sledování parametrů API i
Dodavatel bude monitorovat a vyhodnocovat dostupná A PII dat, v - v
získaných z APU, Dodavatel nahlásí tyto změny Odběrlli^nl , PTde Zmen trendů 

Dodavatel poskytne Odběrateli záznamy APU dat na vyžádání "apraVná °patření

z^oMobffetiŤh)1mé™6™'™ “ ŮČe'em Pr0V&ky ídaja ° sP°lehlÍTOsti, prověrku údajů

3



Příloha č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě č. 155210203

c.
Podpora realizace a optimalizace plánu údržby

li.

m.

Tato činnost zahrnuje:

i. Aircraft Maintenance Program (region Service) ^ R zač,enění MpD revizí a všech 

Dodavatel poskytne Odběrateh praví CMM SB apod. Revize jsou Dodavatelem

sásřsí trxtss
Dodav^tefposkytlpravidehté^r^izní ^p^^fty^pro^^voření2W^rl^acka^pro

(vyjma AMM
task) budou spojeny a vytisknuty s Task cards.

Component limits ipdnntlivvch komponentů z AMP. sekce Component
Dodavatel začlení a aktualizuje hm j d t y elektronickém systému. Tyto limity

operational and storage jednotku/sériové číslo a jsou použity
budou nastaveny pro každou lozíte ] jednotlivých komponentů v uz.vam nebo

nams°S°HÍdSutbúl Dodavatelem poskytnut Odbérateli na vyžádání ve formátu 

.pdf nebo .xls.

použitelné sledované Oponenty. Stav —n,d bude 

poskytnut Odběrateli na vyžádaní.

Maintenance Planning ndhěratele a komponenty vztahující se k letounům
Dodavatel poskytne pro letouny woSkages Summarv (W/O. SRT) and Insp. 
Odběratele plánovaný rozvrh prací W kp těžké údržby. Dodavatel bude

plánována Sní l týdeTní bázi. Poskytování plánování Daily and Week.y checku je na

straně Odběratele.

prostřednictvím systému AMOS nebo systému, tery jej na 

d. Služby podpory pro řešení problému

Tato činnost zahrnuje veškeré služby podpory údržby a podpory pro řešení problémů, zejména:

1 “SSSSSSSsiH
365 dní přes telefon, emailovou adresu nebo Sil A adresu. íyto y j

IV.

v.

VI.

4



Příloha č 1 dodatku č 1 ke smlouvě č 155210203

Repair Manual a ASn^vatel^Sjíne rozbor^r1611^ °dp°VÍdajíCÍ Structure 

hodin od přijetí požadavku. ? Y Zb°r SltUace 3 možny náv'h řešení do 4

e. Zvláštní součinnost společnosti dodavatele

zahrnovat správu Smlouvy a 'souvíeifd sfužbvnT ^

potenciálním subjektům přidružených v rámci Smím!v P 7^°™ ^dberalele ve vztahu ke všem 
odpovídaly jeho potřebám a byly v souladu seV>Sm|ajlSt1, ab^.služby P^Mované Odběrateli 
k souiinnosti. dodavatel zaručí p£p lé “osoby nejpozdéjí Jo “2

,/ Místní spolupráce & partnerská společnost

ktaiil rerem *sti

spolupracovník. Její role bude také "zahrnovat ^ f bude působitjako místní
Odběratelem a společností dodavatele nebo dodavatel T'- komu"lkace a spolupráce mezi 
každodenní provozní činnosti Odběratele. společnosti dodavatele pro zjednodušení

'' cP.“.6Pr° S,"Žby S°"VÍSejíCÍ S aktualizace softwaru podle

Dodavatel zajisti pravidelné aktualizace následujíciho softwaru «ak je uvedeno v Příloze 1)

a. Airmanweb
b. LPC íLess Paper Cockpit)
c. PEP (Performance Engineering Program)

k přerušení provozuschopnostiUtounú vThíedemMípLdným "ahradik tak aby nedošl° 

poskytne Odběratel součinnost při jeho zajištění. pnpadnym hcenčmm podmínkám softwaru

4‘ ^^,^;S:S^t0Vání,n aktUa'ÍZOVané dokumentace

neodůvodněného odkladííTohTedem mstenS^let^wO P°skyt0váním údržby bez

Následně poskytování služeb zůstává nedotčeno. ' P° °bdrZeni pozadavka Odběratele.




