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SMLOUVA O DÍLO
Č. 1710400073

„Nákup služby v oblasti munice 2018-Výměna stabilizátorstabilizátorůa revize 120 mm min"
I

SMLUVNÍ STRANY:

Česká republika — Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK — ředitel odboru vyzbrojování

pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
601 62 694
CZ 60162694
ČNB, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
č. účtu:
(např. formální úprava sm
Věra PAVLÍČKOVÁ, tel.
Ing

adres1 pro doručování korespondence:
tel.

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

P.
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Mgr. Jiří Protiva, ředitel
242 72 523
CZ24272523

s.

In
tel.
fax

vyřiz je ve věcech technických a organizačních:
Ing
tel.
fax

adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod
VTÚVM, Dlouhá 300, 763 21 Slavičín

(dále 'en „zhotovitel") na straně druhé

se sídlem kanceláří:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

vyřizuje ve věcech smluvních:

vyřiztlje ve věcech technických:

Vojeiiský technický ústav, s.
zapsák v obchodním rejstříku,
se sídjem:
jejímz jménem jedná:
IČ:
DIČ:
bankóvní spojení:
číslo učtu:
vyřizuje ve věcech smluvních:



4. Poskytnuté množství nad rámec pinění, tj. 146 ks pro rok 2017/2018 +48 ks pro rok 2019 
nábojů 120-EOF M NÁPLŇ 1-4 (KČM 0019999025307) a 50 ks pro rok 2018 + 50 ks 
pro rok 2019 120-EOFD M (KČM 0019999025314) je pro případnou nezbytnost výmětu, 
ěd zkoušek pro nástřelku prachu a zkoušek k ověření funkčnosti opravených min. 

5. ůstatek nepoužitých min z výměn' je zhotovitel povinen vrátit objednateli, včetně 
Potvrzení o spotřebě nebo zničení zbytků z použitých nebo poškozených min (závit, 

6. dbjednatel požaduje dodat po provedeném díle 15 364 kusů opravených 
(modernizovaných) minometných nábojů. 

7. ZhOtovitel prohlašuje, že dílo bude zhotoveno a dodáno v souladu s výše uvedenou TD (podle 
gž bude umožněno provedení státního ověřování jakosti příslušným orgánem) a v souladu 
splatnými právními předpisy a normami. 

III 
Předmět smlouvy 

1.Predmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat dílo dle technické dokumentace 
!Technologický postup pro výměnu stabilizátorů a revizi 120 min min č. TEP-CM-000-048" 
(i:lále jen „TD"), tj. provedení demontáže stabilizátorů u dělostřeleckých min ráže 120 mm, 
,rýri  oba nových stabilizátorů v souladu s výrobní dokumentací získanou z úkolu technické 
Oomoci, montAžP nových stabilizátorů, oprava obalu, oprava nátěru a oprava šablonace 
munice a v 3. a 4. etapě pinění dle čl. V také provedení revize min, tj. výroby nových 
základních i dílčích prachových nápiní, jejich obměny a opravy laboračních údajů (dále 
j6 „dílo"). 

2. ilo je požadováno provést v souladu s rozpisem etap v čl. V odst. 2 smlouvy. 
3. £ provedení díla bude poskytnuto: 

1L 10 558 kusů min 120-EOF M NÁPLŇ 1-4 (KČM 0019999025307) s vadným 
i

I stabilizátorem, a to v sériích.., bude upřesněno během jednání s dodavatelem, I 
; I 5 100 kusů min 120-EOFD M (KČM 0019999025314) s vadným stabilizátorem, a to 

i

v sériích.., bude upřesněno během jednání s dodavatelem. 
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podlé ust. § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předPisů, v návaznosti na veřejnou zakázku v oblasti obrany a bezpečnosti podle 
§ 181 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve mění pozdějších předpisů, 
zadanou z důvodu použití ust. § 189 odst. 1 zákona mimo působnost tohoto zákona, uzavírají, 
tuto' 

smlouvu o dat) 
(dále jen „smlouva"). 

II 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je provedením díla znovuobnovit provozuschopnost dělostřeleckých 
min ráže 120 mm, které vlivem degenerativních změn (Icřehnutí materiálu) a stárnutím 
materiálu byly po provedených zkouškách a expertízách vyhodnoceny jako technicky 
nezpůsobilé, když tento postup je nezbytný k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů 
a aliančních závazků České republiky 



Smlouva o dílo 
Strana 3 (celkem 10) 

8. Zhotovitel se zavazuje dodat s realizovaným dílem dokumentaci, uvedenou v příloze Č. 2 této 
L'mlouvy. 

9. Objednatel se zavazuje řádně a včas dodané dílo převzít a zaplatit kupní cenu dle čl. IV této 
ouvy. 

IV 
Cena díla 

1. Cena díla dle této smlouvy (dále jen „cena") je sjednána dohodou smluvních stran dle § 2 
zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Cena bez DPH činí 79053328,90 Kč. 

K této částce bude připočtena DPH (sazba DPH 21 %) ve výši 16 601 199,10 Kč 

Celková cena díla včetně DPH činí: 

95 654 528,00 Kč 
(slovy: devadesátpětmilionůšestsetpadesátétyřitisícpětsetdvacetosm korun českých). 

V případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů bude použita sazba DPH 
účinná v příslušný den zdanitelného pinění. 

3. Célková cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 

4. Na realizaci díla neposkytne objednatel zhotoviteli žádné zálohové platby. 

5. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

V 
Místo a doba pinění 

I. Místem dodání díla je Centrum zabezpečení munice Agentury logistiky 551230, 517 21 
Týniště nad Orlicí (dále jen „CZM Týniště") pokud se strany nedohodnou jinak. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodat dílo dle této smlouvy v následujících etapách: 

1. etapa 500 kusů EOF nejdéle do 15. prosince 2017, a to za podmínky ukončení ZVZ dle 
čl. IX. odst. 11 do 30. 11. 2017. V případě prodlení objednatele s provedením ZVZ (ať 
již z objektivních, nebo subjektivních příčin na straně objednatele) se o dobu jeho 
prodlení posouvá termín dodání. 

2. etapa 2 000 kusů EOF + 2 000 kusů EOFD nejdéle do konce dubna 2018, 
3r etapa 5 352 kusů EOF + 500 kusů EOFD nejdéle do konce října 2018, 
4. etapa 2 512 kusů EOF + 2 500 kusů EOFD nejdéle do konce února 2019. 

3. Objednatel povoluje dílčí dodávky, podmínkou je dodání TO (dle přílohy Č. 2 této 
smlouvy) s první dílčí dodávkou. 

4. Objednatel si je vědom skutečnosti, že vzhledem k dodacím lhůtám polotovarů k výrobě 
stábilizátorů pro první etapu pinění dle odst. 2 výše provede zástupce Úřadu pro obrannou 
stándardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „ZSOJ") pouze kontrolu 
atkstů těchto polotovarů, bez vydání Osvědčení o jakosti a kompletnosti. S tímto postupem 
o4jednatel výslovně souhlasí. 
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VI
Dodání a dodací podmínky

I. ový stabilizátor, vyrobený podle dokumentace, poskytnuté objednatelem musí mít
zachované mechanické a funkční vlastnosti minimálně po dobu 15 let (doba
oužitelnosti — technická životnost), a to za podmínek dále stanovených v čl. XI této
mlouvy.

2. iObjedn řevzetí díla náčelníka CZM Týniště,
'telefon (dále jen „přejímající"). Přejímající
ntůže k převzetí pinění zmocnit jinou osobu.

3. Zhotovitel se zavazuje dodat dílo pouze v pracovních dnech pondělí až pátek v době
6d 07.00 do 11.00 hod. Zhotovitel je povinen uvědomit přejímajícího nejpozději
10 pracovních dnů předem o připravenosti spinit dodávku v místě pinění. Po dohodnutí
termínu zhotovitel neprodleně písemně (faxem) potvrdí termín přejímajícímu, včetně
Ldělení údajů o předávajících osobách a vozidlech pro zabezpečení povolení vstupu
a vjezdu do střeženého objektu.

4. hotovitel se zavazuje, že při předání díla přejímajícímu bude přítomna osoba pověřená
tatutárním orgánem zhotovitele, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné
ři přejímce díla.

5. 1)okud přejímající dílo převezme, potvrdí převzetí zhotoviteli podpisem na dodacím listu.
Přejímající současně dopiní na dodací list identifikátor dodávky (IDED), datum

Čas předání a převzetí díla.

6. Dílo se považuje za dodané okamžikem podpisu dodacího listu přejímajícím a tímto
okamžikem přechází vlastnické právo k dílu na objednatele. Jeden výtisk dodacího listu
obdrží přejímající, dva výtisky (z toho jeden originál) připojí zhotovitel k dvěma
briginálům faktury objednateli.

7. Zhotovitel je povinen dodat objednateli společně s dílem doklady nezbytné k převzetí
a užívání díla (dokumentace je uvedena v příloze é. 2 této smlouvy) v jednom
ťyhotovení v českém jazyce v písemné a elektronické podobě (Word, Excel, PDF).

8. křejímající nepřevezme vadné nebo neúpiné dílo. V takovém případě přejímající vystaví
khotoviteli potvrzení o odmítnutí převzetí díla, které bude obsahovat zejména následující

a) prohlášení, že objednatel odmítá převzít dílo;
b) důvody odmítnutí převzetí díla včetně označení zjištěných vad nebo neshod

s touto smlouvou;
c) datum a čas odmítnutí převzetí díla;
d) jméno a podpis přejímajícího.

9. Přejímající bezodkladně zašle jeden výtisk tohoto potvrzení o odmítnutí převzetí díla
bbjednateli.

10. if případě odmítnutí převzetí díla přejímajícím je zhotovitel povinen zjištěné vady nebo
neshody s touto smlouvou na vlastní náklady neprodleně odstranit. Odstraněním vad
Ae v tomto případě rozumí výměna vadných částí předmětu díla (stabilizátor) za nové.

11. 9 nepřevzetí díla přejímajícím a uplatnění oznámení vad je zhotovitel i přejímající
lbovinen neprodleně informovat zástupce Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci
Á státní ověřování jakosti, se sídlem nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen
Úřad").
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VII 
Fakturační a platební podmínky 

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za zhotovení díla po řádném (i dílčím) pinění 
ph současném spinění všech jeho povinností dle příslušných ustanovení této smlouvy. 
Vystavená faktura za dílo včetně jejího doručení objednateli musí být v souladu s tímto 
č ánkem a fakturovaná částka musí odpovídat ceně díla podle přílohy č. 1 této smlouvy. 

2. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména 
náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 435 o.z. 
Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení (faktura, opravný daňový 
doklad), číslo této smlouvy, uvedení čísla účtu zhotovitele, které musí být totožné s číslem 
účtu uvedeným v bankovním spojení v záhlaví této smlouvy na straně zhotovitele, cenu 
bez DPH, procentní sazbu, výši DPH a cenu včetně DPH. Zhotovitel odešle (nebo předá) 
na fakturační adresu dle odst. 8 tohoto článku 2 originální výtisky, 1 kopii výtisku odešle 
(předá) při dodávce díla v CZM Týniště. 

3. Přílohou originálů faktury pro objednatele budou následující dokumenty: 

a) originál dodacího listu nebo ověřené kopie vystavené a podepsané zhotovitelem 
i přejímajícím a dopiněné razítky obou smluvních stran; 

b) I vyhotovení platného „Osvědčení o jakosti a kompletnosti" se všemi náležitostmi 
v originálu, vystavený zástupcem Úř-adu"; 

c) potvrzení o spotřebě nebo zničení zbytků z použitých nebo poškozených min dle čl. 
III. odst. 5 této smlouvy (k poslednímu vyhotovení faktury). 

4. P '1ohou kopie faktury budou prosté kopie dokumentů uvedených v odst. 3 tohoto článku. 
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku zhotoviteli do 21 dnů ode dne doručení faktury 

(s6 všemi náležitostmi). Bude-li faktura doručena objednateli v období od 15. prosince 
tohoto roku do 15. ledna následujícího roku, prodlužuje se splatnost takové faktury 
o30 dnů. 

6. Objednatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje 
naležitosti stanovené touto smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové 
údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků. Zhotovitel doručí objednateli 
n9vou fakturu nejpozději do 10 dnů ode dne doručení vrácené faktury ze strany 
objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, objednatel 
není v prodlení s placením a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové 
faktury. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána 
objednatelem. 
ni 7. V penězi-lích částkách poukazovaných mezi zhotovitelem a objednatelem na základě této 

s louvy nejsou zahrnuty bankovní poplatky ani jiné nálclady spojené s převody peněžních 
čÁtek (dále jen „bankovní poplatky"). Strana poukazující hradí bankovní poplatky 
spojené s odepsáním peněžní částky z účtu poukazující strany a strana poukázaná hradí 
bankovní poplatky spojené s připsáním peněžní částky na účet poukázané strany. 

8. Nafaktuře musí být uvedeny identifikační údaje objednatele v následující podobě: 

Česká republika — Ministerstvo obrany 
Tychonova 1 
160 01 Praha 6 



IČ: 601 62694, DIČ: CZ60162694 

v zastoupení: 
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
Odbor vyzbrojování pozemních sil 
nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6 

9. Faktura musí být doručena na následující adresu: 

Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
Odbor vyzbrojování pozemních sil 
nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6 

10. Budou-li u prodávajícího shledány důvody k napinění institutu ručení příjemce 
zdanitelného pinění podle § 109 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
‘4 znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

VIII 

Státní ověřování jakosti 

I. Smluvní strany se dohodly, že na dílo bude uplatněno státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ") 
podle zákona Č. 309/2000 Sb., s tím, že objednatel požádá o SOJ podle zákona Č. 309/2000 Sb. 
a zhotovitel s provedením SOJ podle zákona Č. 309/2000 Sb. souhlasí. 

2. Objednatel o tom, že požádal o SOJ, písemně informuje zástupce zhotovitele a přiloží příslušný 
doklad. Pokud tento doklad nepředloží do 10 dnů od účinnosti smlouvy, může to mít 
zá následek posunutí termínu dodání první etapy pinění o dobu, po kterou je objednatel 
v prodlení s předložením tohoto dokladu. 

3. Slátní ověřování jakosti bude provedeno nebo v případě zahraničního výrobce vyžádáno 
ná základě rozhodnutí úřadu v rozsahu a za podmínek, uvedených v příloze Č. 3 této smlouvy 
,Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti". 

4. Plkud zhotovitel zmaří provedení SOJ nepiněním svých závazků uvedených ve smlouvě, 
má objednatel právo odstoupit od smlouvy a zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
v6iklých v souvislosti s piněním předmětu smlouvy. 

IX 

Zkrácené vojskové zkoušky, nástřel prachových nápiní a funkční zkoušky 
I. Smluvní strany se dohodly, že po vyrobení prvních 50 kusů předmětu díla I. etapy bude 

náhodně vybráno 25 ks, na kterých budou před zahájením další výroby provedeny 
zkrácené vojskové zkoušky (dále jen „ZVZ"). 

2. Siriluvní strany se dohodly, že po vyrobení prvních 50 kusů v rámci 3. Etapy pinění, tj. 
i revizí veškerých prachových nápiní, bude náhodně vybráno 25 ks, na kterých budou 
pkd zahájením další výroby provedeny funkční zkoušky o stejném rozsahu jako ZVZ. 
Pio funkční zkoušky platí všechna ustanovení jako pro ZVZ. 

3. ZVZ se provádí z důvodu ověření požadovaných technických parametrů předmětu díla. 

4. P edpokládaný termín realizace ZVZ pro první etapu je 27. —30. 11. 2017. 
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5 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro provedení zkoušek prachových 
._— nápiní revidované munice a nástřel prachových nápiní odpovídající vojenský 

výcvikový prostor a zbraňovou soustavu pro daný typ munice. Náklady s tím spojené 
nese objednatel. 

6. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli náhodný výběr 25 kusů z hotových 50 kusů 
pro účely ZVZ v místě uložení. Zhotovitel následně zabezpečí na své náklady přepravu 
db místa provedení ZVZ. Množství předmětu díla určené pro ZVZ není započteno 
do celkového počtu kusů pinění, je zahrnuto v množství určeném pro výmět. 
14esný rozsah a metodika zkoušek ZVZ budou zpracovány v nařízení NGŠ AČR 
k provedení ZVZ, se kterým bude zhotovitel seznámen alespoň 14 dnů před provedením 
ZVZ. Metodika zkoušek bude stanovena přiměřeně a nepůjde nad rozsah zkoušek 
provedených v rámci úkolu technické pomoci dle Smlouvy na provedení „Zkoušky 
kulometů 7,62 x 51 mm MINIM] a zhotovení dokumentace výrobní stabilizátoru 120 EOF 
M a 120 E0Fd M" č. 155110118, se kterým jsou obě smluvní strany seznámeny. Jakékoli 
připomínky k metodice zkoušek musí být do zahájení ZVZ vypořádány. 

7. Místo dodání předmětu díla k ZVZ dohodne zhotovitel s kontaktní osobou ve věcech 
technických dle čl. I této smlouvy. Veškerá místa realizace i průběh zkoušek bude 
zÁstupcem objednatele upřesněno v uvedeném nařízení k provedení ZVZ. 

8. N‚a předmět díla k ZVZ se vztahují všechny požadavky na realizaci díla v rozsahu 
silalouvy, tj. dodán( požadované dokumentace dle smlouvy jako v případě konečného 
pinění. Na dílo dodané k ZVZ je požadováno uplatnění státního ověřování jakosti. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náležitou součinnost při ZVZ. 

9. Ntáklady související s provedením ZVZ (předmět díla k ZVZ, doprava předmětu díla 
a vzniklé náklady zhotovitele) jdou na vrub zhotovitele. 

10. P dobu od převzetí předmětu díla k ZVZ do ukončení ZVZ nese odpovědnost za škody 
na tomto předmětu díla objednatel. Škoda způsobená předmětem díla při provádění ZVZ, 
k erá však nevznikla nevhodnou činností objednatele, jde k tíži zhotovitele. 

11. V případě vyhovujícího výsledku ZVZ, po úpiném odstranění všech zjištěných neshod, 
zavad a připomínek objednatele může zhotovitel pokračovat ve výrobě. 

12. Pkud bude předmět díla s ohledem na výsledky ZVZ hodnoceno objednatelem jako 
ndvyhovující, resp. nesplňující technické parametry, požadavky a kritéria, uvedené 
v tomto článku smlouvy nebo parametry uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, 
l je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a dílo nebude realizováno nebo na návrh 

zi ušební komise budou provedeny opakované ZVZ s dvojnásobným množstvím munice, 
tzh. 50 kusů. Opakované ZVZ lze povolit pouze ve výjimečných případech a po úpiném 
odstranění závad. V případě opakovaných ZVZ, z důvodů vzniklých na straně zhotovitele 
je ní zhotovitel povinen uhradit objednateli smluv cenu ve výši 3 582 Kč za každý kus 
pii užité miny při těchto zkouškách. 

X 

Přechod vlastnictví a odpovědnost za Škody na díle 
Vlastr(ické právo a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem podpisu 
předávacího protokolu přejímajícím po předání díla. 
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XI 

Záruční podmínky a podmínky oznamování vad 

1. \le smyslu ustanovení § 2113 až 2117 o.z. zhotovitel přejímá závazek odpovědnosti 
zá vady dodaného díla od data jeho převzetí přejímajícím po celou smluvenou dobu 
phužitelnosti (rozšířená odpovědnost), kdy se za vady považují jakékoli zjištěné závady 
nild stanovené tolerance definovaných parametrů, které jsou stanoveny v TD, a to za 
phdmínky skladování ve skladech v teplotách v rozmezí od -30 °C do 40°C a relativní 
V hkosti nižší než 80%, při neporušení hermeticky uzavřeného obalu. 

2. Dobou použitelnosti dle předchozího článku této smlouvy se rozumí smluvená doba 
uvedená v článku VI odst. 1 této smlouvy, kterou je ve smyslu STANAG 4315, Ed. 1 RD 
1 resp. ČOS 139501, 1. vydání, součet výrobcem stanovené doby životnosti skladových 
zásob (tzv. Shelf Life) a doby funkční životnosti (tzv. Operational Life), maximálně však 
15 let. 

3. Zhotovitel garantuje dobu funkční životnosti předmětu díla po porušení hermetizace obalu 
ph dobu minimálně 5 let při skladování ve skladech v teplotách v rozmezí od -30 °C do 
4C a relativní vlhkosti nižší než 80%. V tomto rozsahu přejímá záruku za jakost díla. 

4. Zhotovitel garantuje dobu funkční životnosti předmětu díla po porušení herrnetizace obalu 
pilb dobu minimálně 2 let při skladování v polních podmínkách mimo standardní uvedené 
teiploty a vlhkost. V tomto rozsahu přejímá záruku za jakost díla. 

5. Oznámení vad předmětu díla, které se vyskytnou v době použitelnosti, uplatňuje 
přejímající u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady předmětu díla emailem 
irifovtuvm@vtusp.cz  nebo na Č. faxu +420 910 105 799. 

6. Zhotovitel se vyjádří emailem nebo faxem k oznámení vad do 7 pracovních dnů 
po obdržení oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznal v piném rozsahu. 
Rozhodným dnem pro zahájení reklamačního řízení je datum doručení reklamace 
Zhotoviteli. Reklamace bude vždy uplatněna na celou předmětnou sérii díla. 

XII 

Vady díla 

Prává z vadného pinění se řídí ustanoveními 2099 až 2112 o.z. Smluvní strany výslovně 
vyluduji aplikaci ustanovení 2102 občanského zákoníku a ujednávají, že za vady vzniklé 
použáím materiálu dodaného objednatelem nebo piněním poskytnutým objednatelem nebo 
mateiiálu. který byl použitý na základě požadavku či specifikace objednatele, zhotovitel 
neodbovídá. 

XIII 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s dodáním díla v termínech podle 
jednotlivých etap čl. V odst. 2 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 

7. Vkdy předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na své náklady do 90 dnů od odeslání 
omámení vad díla zhotoviteli, á to formou výměny vadných kusů předmětu díla u celé 
série za nové, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

8. Oi  odstranění vad díla bude sepsán a podepsán zástupci zhotovitele a objednatele 
„Protokol o odstranění vady a předání díla". 
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včetně DPH jehož se prodlení týká za každý započatý den prodlení, a to až do úpiného 
t lnění závazku dle příslušné etapy nebo do zániku smluvního vztahu. 

2. hotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení termínu odstranění vady díla, 
ale čl. XI odst. 5. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného díla 
‘četně DPH za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění 
vady a předání díla". 

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní 
pokutu v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení. 

4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, 
okamžik práva fakturace vzniká první den prodlení. 

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda 
a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody 
jb vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v piné výši. 

XIV 

Zvláštní ujednání 

I. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 

2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními 
o.z. 

3. Zhotovitel se písemně zaváže při převzetí, že výrobní dokumentaci bez písemného 
souhlasu objednatele neposkytne třetí straně. Veškeré vytvořené kopie pro potřeby 
provedení díla, včetně kopie převzaté od objednatele, bude zhotovitel řádně evidovat, 
N{četně jejich distribuce a pohybu. 

4. žhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
N)ilastnictví třetích osob. 

5. gmluvní strany si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého z jejich 
základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 

6. .11dnacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím 
s piněním této smlouvy, je český jazyk. 

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v souladu s povinností uveřejňování 
ve smyslu zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

XV 

Zánik smluvního vztahu 

I. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: 
a dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů, 

b spiněním všech závazků řádně a včas, 
jednostranným odstoupením objednatele od této smlouvy pro její podstatné porušení 
zhotovitelem, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí: 

nedodání díla řádně a včas, 
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nedodržení TD k zhotovení díla,

nedodržení ujednání o záruce za jakost,

d) jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, kdy bude vydáno rozhodnutí
o schválení oddlužení nebo o prohlášení konkurzu vůči majetku zhotovitele nebo byl-
li vůči zhotoviteli takový návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

XVI

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb. Smlouva je vyhotovena
ve dvou výtiscích o 10 stranách a 3 přílohách o 6 stranách, z nichž každý má platnost
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými, podepsanými
p4emnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
stouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v piném rozsahu nesou veškeré právní
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu
s .!ibsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

příloha é. 1 — „Tabulka dodávek v jednotlivých etapách" - 1 strana,
příloha č 2 —„ Specifikace díla" - 3 strany ,
příloha č. 3 — „Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti" — 2 strany

V pří adě rozporu mezi textem této smlouvy a jejími přílohami platí ujednání dle textu této
smlotivy.
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;Příloha Č. 2 ke smlouvě o dílo 

SPECIFIKACE DÍLA 

,Nákup služby v oblasti munice 2017/II-Výměna stabilizátorů 120 mm" 

I. 
Požadavky k provedení díla: 

Hlavní požadované manipulační, výrobní činnosti a kooperace: 

1. Přejímka munice zhotovitelem v místě uložení u AČR a přeprava zhotovitelem do 
vlastního skladu. 

2. Složení, kontrola, evidence, uskladnění minometného náboje poskytnutého AČR 
k provedení díla. 

3. Přesun minometného náboje ze skladu zhotovitele do prostorů modernizační 
linky/prostoru pro manipulaci s náboji, manipulace s nábojem (otevření muničního 
obalu, vyjmutí atd.). 

4. Provádění výrobních a vstupních kontrol polotovarů pro výrobu nosiče a křídel 
stabilizátoru (statistická přejímka, materiálové analýzy a zkoušky). 

5. Výroba nosiče a křídel stabilizátoru (stav výroby před lepením — bez výfukových 
otvorů v nosiči stabilizátorů). 

6. Demontáž zapalovače miny v přípravku. 

7. Demontáž původního stabilizátoru z těla miny v přípravku. 

8. Příprava nosiče a křídel stabilizátoru pro lepení. 

9. Montáž - lepení sestavy stabilizátoru (nosiče a křídel) v přípravku včetně materiálu. 

10 Výroba sestavy stabilizátoru (stav výroby po lepení — s výfukovými otvory v nosiči 
stabilizátorů). 

11 Povrchová ochrana sestavy stabilizátoru (nástřik barvou) včetně materiálu. 

12 Dokončení výroby a kontrola sestavy stabilizátoru kontrolními přípravky. 

13 Příprava, kontrola, lepení (včetně materiálu) a montáž sestavy stabilizátoru do těla 
miny v přípravku. 

14 Závěrečná kontrola nabíjecí schopnosti miny kontrolním přípravkem a vážení miny 

151 Výroba nových základních a dílčích prachových nápiní, které musí splňovat funkční 
a balistické hodnoty, jako parametry v současné době zavedených min. Výroba 
nápiní musí být provedena v době zhotovení díla, tj. po podpisu smlouvy a za použití 
schválených výbušnin pro vojenské účely (COS 137601, 3. vydání). Stáří výbušných 
komponentů nesmí překročit 30 měsíců k datu předání zhotoveného díla objednateli. 
Netýká se 1. a 2. etapy pinění, tj. revize není požadována u prvních 2 500 kusů EOF 
a 2 000 kusů EOFD. 

16 Nástřik opraveného hmotnostního znaku na tělo miny (v případě, že došlo k jeho 
změně) včetně materiálu. 



17 Nástřik označení modernizace na tělo miny — alfanumerický kód uvést 
v následujícím formátu 5xx-RR-ABC-YY-STAB, (ABC = identifikační uznávaný 
znak výrobce, YY = označení roku přelaborace miny). 

Příklady: 
ke zhotovení díla bude dodána série 3/1989 — pak nová série dodaná v 1. etapě bude 
503-89-ABC-1 7-STAB nebo 
ke zhotovení díla bude dodána série 10/1988 — pak nová série dodaná v 4. etapě bude 
510-88-ABC-19-STAB. 

18 Nástřik konzervačního vosku na stabilizátor miny. 

19 Montáž zapalovače miny v přípravku a jeho zajištění na těle miny. 

20 Balení miny do hermetického obalu (AL-PE fólie ) a nalepení samolepky na obal. 

21 Nástřik označení modernizované munice na muniční obal (za výrobní sérii náboje 
značka STAB). 

22 Nástřik opraveného hmotnostního znaku na muniční obal (v případě, že došlo k jeho 
změně). 

23 Nalepení samolepky s označením modernizované munice na balící lístek na víku 
muničního obalu (za výrobní sérii náboje nápis STAB). 

24 Manipulace s modernizovaným nábojem (vložení, uzavření muničního obalu, 
paletizace atd.). Nalepení samolepky s označením modernizace munice (název, 
realizátor, série, balil, kontroloval, datum) včetně materiálu. Přesun minometného 
náboje z prostorů modernizační linky/prostoru pro manipulaci s náboji do skladu 
zhotovitele. 

25 Uskladnění modernizovaného minometného náboje, evidence, příprava k distribuci. 

26 Zničení neúpiných vadných zbytků min z výrmětu a likvidace starých vyjmutých 
prachových nápiní. Zhotovitel je povinen při předání díla předat i protokoly o zničení 
těchto zbytků a zničení veškerých starých prachových nápiní. 

27 Distribuce hotového díla k objednateli. 

Iší požadavky: 

munice bude po provedení díla uložena do opravených původních obalů; 
v rámci provedení díla bude zhotovitelem garantována technická životnost 
provedeného díla po dobu 15 let; 
zhotovitelem vrátit při dodávce nepoužitou munici z množství k výmětu, včetně 
potvrzení o množství spotřebovaném s uvedením důvodu spotřeby, případně 
potvrzení o zničení zbytků; 
staré vyjmuté prachové nápině pyrotechnicky zničit, o zničení dodat rovněž 
s piněním díla potvrzení. 

Dodání dokumentace při předání díla 

ovitel se zavazuje dodat objednateli při předání díla následující dokumentaci: 

D 

Zh 



• výrobní dokumentaci stabilizátoru, 
• protokol o provedení díla za každou dodávanou sérii, 
• doklad o likvidaci zbytků po provedených zkouškách nebo vyjmutých 

prachových nápiní, 
• záruční list s uvedením záruční doby. 



Příloha Č. 3 ke smlouvě o dílo 

Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti 

1. Rozsah státního ověřování jakosti 

1. Smluvní strany se dohodly, že při pinění této smlouvy se na základě rozhodnutí 
Úřadu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti 
ve smyslu 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 ziění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). 

2. Státní ověřování jakosti provede: 

a) zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u zhotovitele, který službu poskytuje 
na úemí České republiky, 

3. Státní ověřování jakosti nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady služby. 

4. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční odborný dozor nad jakostí 

a konečná kontrola podle § 24 a 27 zákona. 

5. Zhotovitel je povinen Úřadu umožnit provést odborný dozor nad jakostí a konečnou 
kontolu podle ČOS 051626, 2. vydání, Požadavky NATO na ověřování jakosti při výrobě - 

AQ#fP 2120, Ed. 3, NATO Quality Assurance Requirements For Production. 

6. Zhotovitel se zavazuje smluvně sjednat se subdodavateli podmínky pro státní 
ověrování jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě. 

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti 

7. Zhotovitel předloží zástupci Úřadu seznam subdodavatelů a jimi realizovaných 
subdodávek a ten určí, u kterých subdodavatelů se uplatní státní ověřování jakosti. 
Pro Lbezpečení státního ověřování jakosti u stanovených subdodavatelů zhotovitel předá 
zásťhpci Úřadu příslušné subdodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich uzavření. 

0511 
 8. Zhotovitel před zahájením pinění smlouvy vypracuje plán kvality na dílo podle ČOS 
48 Požadavky NATO na plány kvality - AQAP 2105 NATO Requirements For Deliverable 

Quality Plans. Plán kvality předloží zhotovitel zástupci Úřadu k posouzení a dopinění. Případné 
připbmínIcy zástupce, které se vztahují k jeho činnosti, zhotovitel zapracuje do tohoto plánu. 

9. Zhotovitel na žádost Úřadu 

a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti 
zAstipce Úřadu, které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro vnitřní, městskou 
a Triziměstskou síť apod.; 



b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu v místě výkonu jeho 
činnosti; 

c) bezplatně poskytne nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. 
kontrolní místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem 
a v okůvodněných případech i v mimopracovní době. 

10. Zhotovitel umožní zástupci Úřadu přístup ke schválenému a evidovanému kompletu 
techr ické dokumentace uložené u zhotovitele. Takto uložený komplet dokumentace musí 
obsahovat veškeré realizované změny. 

11. Zhotovitel vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí 
se státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích. 

12. Pracoviště řízení jakosti zhotovitele předává službu ke konečné kontrole zástupci 
Úřadu až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vypiněnými průvodními doklady 
ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu všechny své 
žádosti o odchylky, výjimky nebo změny na službě a že objednatel zmocnil Úřad k vyřizování 
žádostí zhotovitele o povolení odchy ky, výjimky a změny díla v tomto rozsahu: 

iředloží-li zhotovitel žádost: 
Úřad žádost 

pouze vezme na 
vědomí 

posoudí 
a vyjádří se k ní 

posoudí 
a rozhodne o ní 

I kupina A 
odchylky X 

výjimky X 

změny X 

Skupina B 
odchylky X 

výjimky X 

změny X 

Po námIcy: 1. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv 
na takticko-technické parametry výrobku nebo služby, jeho instalaci, 
uvedení do provozu, údržbu, opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, 
bezpečnost a cenu. 

2. Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B. 
3. Objasnění odchylky, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 

6 zákona. 

Zho ovitel umožní Úřadu účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu uplatněna. 


