
Smlouva o kontrolní činnosti

Objednavatel:

sídlo:
lČ:
zastoupené:

bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
fax:
e mail:

č.j.: PPR-1235-40/ČJ-2014-990640

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo vnitra
170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3
00007064
Ing. Vladimír Kaliba - vedoucí odboru veřejných zakázek

policejního prezidia CR

( dále jen ,,objednavatel") na jedné straně

a

Vykonavatel:
sIdlo:
IČ:
DIČ:
Zapsaný:

zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:
ve věcech technický
ve věcech smluvníc
fax:
e mail:

vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod vtúvm
763 21 Slavičín, Dlouhá 300
24272523
DIČ CZ
zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu
Praha, oddíl A, vložka 75859
Václavem Irovským-ředitelem podniku

( dále jen ,,vykonavatel") na straně druhé

uzavírají

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,zákon").

smlouvu o kontrolní činnosti



l.
Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se vykonavatel zavazuje za podmínek v ní sjednaných na
svůj náklad a na své nebezpečí splnit zakázku pro objednavatele provedením
balistické zkoušky dle amerického standardu NIJ 0101.04 vest balistických Nlj ||,
Nlj || A, Nlj Ill, Nlj Ill A a Nlj III NIV a vydat protokol o zkoušce včetně
jednoznačné interpretace, zda vzorek splnil-nesplnil (dále jen protokol o zkoušce")
ve dvou výtiscích a to v letech 2014-2017.

/2/ Objednavatel je oprávněn být přítomen při prováděni zakázky u
vykonavatele prostřednictvím svého zástupce uvedeného v článku Ill. odst. /3/.

/3/ Vykonavatel se zavazuje:

a) neodkladně řešit otázky mající zásadní význam pro řádné splněni
smlouvy o kontrolní činnosti, se kterými se k němu obrátí pověřený
zástupce objednavatele,

b) umožnit zástupci objednavatele přístup k veškeré požadované
dokumentaci souvÍsejÍcÍ se zakázkou.

/4/ Nebezpečí škody na zboží přechází zpět na objednavatele v okamžiku
převzetí protokolu o zkoušce a kontrolovaného zboží

/5/ Objednavatel se zavazuje převzít protokol o zkoušce a zaplatit sjednanou
úplatu způsobem a v termínu stanoveném touto smlouvou.

/6/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky v rámci výzvy k podání nabídky v souladu s ustanovením § 12 odst, 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Kontrolované zboží

/1/Kontrolovaným zbožím se rozumí vesty balistické NIJ ||, Nlj || A, Nlj III,
Nlj Ill A a Nlj ňlNlV.

Ill.
Rozsah provedení kontroly

/1/ Vykonavatel se zavazuje provést ověření balistické odolnosti
předložených vzorků dle amerického standardu Nlj 0101.04 v rozsahu přílohy č. 1 u
vest balistických Nlj ||, Nlj || a, Nlj Ill, Nlj Ill A a Nlj Ill niv

/2/ Objednatel si vyhrazuje právo předložit vykonavateli i jiné druhy
balistických ochranných prostředků, než jsou v příloze č. 1 této smlouvy k provedení
ověřovací zkoušky balistické odolnosti, případně odolnosti proti bodným zbraním,
v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy, případně požadovat provedeni ověřovacích
zkoušek balistické odolnosti za nestandardních podmínek.

2



/3/ Objednavatel se zavazuje zabezpečit kontrolované zboží na provedeni
zkoušek a předat je nejpozději 1 den před zahájením zkoušek vykonavateli, a to
prostřednictvím odpovědného pracovníka objednavatele -
referenta odboru správy majetku PP ČR (tel.: , nebo I

referenta odboru správy majetku PP ČR ( tel.: .

/4/ Vykonavatel převezme kontrolované zboží na základě zápisu o předání,
přičemž podpisem zápisu na něho přechází nebezpečí škody na věci, a to do doby
jeho vráceni objednavateli formou opětovného zápisu o předání.

/5/ Vykonavatel a objednavatel budou neprodleně informovat druhou smluvní
stranu o skutečnostech, které znemožňují nebo podstatně omezují plněni této
smlouvy. Strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob
řešení k jejich odstranění.

/6/ Objednavatel se stává vlastníkem protokolu o zkoušce po zaplacení celé
úplaty za zakázku.

IV.
Doba plnění

/1/ Vykonavatel předá objednateli protokoly o zkoušce v místě předání dle ČI.
VIl odst. /2/ této smlouvy nejpozději do 21 dnů od předáni vzorků. V roce 2014
předpokládá objednatel provedení minimálně zkoušky 3 vzorků, v letech 2015-2017
v rozsahu podle skutečné aktuální potřeby až do vyčerpání sjednaného finančního
objemu ve výši 595 000,- KČ včetně DPH. Uvedené počty provedených zkoušek
balistických ochranných prostředků pro rok 2014 je počet minimální.

/2/ Konec této smlouvy nastane vyčerpáním finančního objemu 595 000,- Kč
včetně DPH nebo uplynutím data 15.12. 2017, v závislosti na tom, která z těchto
skutečností nastane dříve.

/3/ Vykonavatel se zavazuje informovat objednavatele písemně nebo faxem o
termínu konání balistických zkoušek nejméně 1 den před jejich zahájením,
prostřednictvím odpovědného pracovníka objednatele uvedeného v článku Ill. odst.
/3/ na adresu:

(
Ministerstvo vnitra ČR

odbor správy majetku PP ČR,
pošt. schr. 160

16041Praha 6,

nebo na fax: , .
/4/ Pokud o to objednatel při předání vzorku požádá, zašle poskytovatel

v době co nejkratší po provedení zkoušky (nejpozději do 1 dne) e-mailovou
informaci o výsledku provedené zkoušky s uvedením výsledku (vyhověl/nevyhověl)
na e-mailovou adresu, uvedenou objednatelem.

/5/ Závazek vykonavatele je splněn předáním protokolu o zkoušce
a vrácením ověřovaného vzorku zástupci objednavatele formou zápisu o předání.

/6/ Vykonavatel se zavazuje informovat objednavatele písemně nebo faxem o
termínu a místu předání protokolu o zkoušce nejméně 1 pracovní den předem.
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/7/ Vykonavatel je povinen v případě prodlení s dodáním protokolu o zkoušce
zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z úplaty za požadovanou
zkoušku, která nebyla dodána v termínu dle ustanoveni odst. /1/ ČI. lV. této smlouvy,
přičemž úplata za zakázku je specifikována v ustanovení ČI. V. odst. /2/ této
smlouvy.

Sjednanou smluvní pokutu je vykonavatel povinen zaplatit 'objednavateli
nejpozději do 30 dnů ode dne jeho písemného vyúčtování, doručeného
objednavatelem vykonavateli.

V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od
odeslání vyúčtováni objeď navatelem.

V.
Uplata za zakázku

/1/ Úplata za zakázku zahrnuje všechny náklady spojené se zkouškami a
vypracováním protokolu o zkoušce. Úplata za zakázku se sjednává jako nejvýše
přípustná.

/2/ Za provedeni ověřovacích zkoušek náleží vykonavateli v jednotlivých
dňčich plněních úplata vypočtená jako počet skutečně ověřených vzorků,
vynásobených jednotkovými cenami dle přílohy č. 2 této smlouvy.

/3/ Maximální sjednaná úplata za zakázky v letech 2014-2017 jako celek
včetně DPH je 595 000,00 KČ (cena slovy: Pětsetdevadesátpěttisíc korun českých).

/4/ Ověřovací zkoušky, provedené dle ČI. Ill odst. /2/ této smlouvy budou
účtovány za ceny, které budou ve srovnání s cenami katalogovými ve stejném
poměru jako jsou ve srovnání s cenami katalogovými ceny sjednané v této smlouvě
v ČI. V a v příloze č. 2 této smlouvy, (tzn., že bude dodrženo procentní snížení proti
cenám katalogovým, jaké dal vykonavatel v nabídce).

VI.
Platební podmínky

/1/ Vykonavatel je oprávněn vystavit fakturu objednavateli po dodání
protokolu o zkoušce na základě zápisu o předání dle ČI. Ill odst. /4/této smlouvy.

/2/ Vykonavatel se zavazuje doručit fakturu objednavateli ve lhůtě do 14 dnů
po podepsání zápisu o předání dle ČI. III odst. /4/ této smlouvy. Vykonavatel se
zavazuje fakturu zaslat na adresu:

Správa logistického zabezpečení PP ČR
Nádražní 16, P.O. Box 6

150 05 Praha 5

nebo na fax: .

/3/ Objednavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím
doručení. V případě pochybností se dnem doručení rozumí třetí den ode dne
odesláni faktury objednavatelem.
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/4/ Pro případ prodlenI se smluvní strany dohodly:

a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % úplaty za požadovanou zakázku s
dph, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit vykonavatel
objednavateli do 30 dnů po doručení objednavatelem písemně zúčtované smluvní
pokuty za nesplnění závazku dle ČI. VI. odst. /2/ této smlouvy,

b) na smluvním úroku ve výši 0,05 % fakturované úplaty za požadovanou
zakázku s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit objednavatel
vykonavateli do 30 dnů po doručení vykonavatelem písemně zúčtovaném smluvním
úroku za nesplnění závazku dle ČI. VI. odst. /3/ této smlouvy.

VIl.
Dodání a převzetí zakázky

/1/ Protokol o zkoušce včetně jednoznačné interpretace, zda vzorek splnil-
nesplnil bude dodán jejich převzetím objednavatelem po potvrzení zápisu o předání
v místě dodání. K podpisu je oprávněn pověřený zástupce objednavatele -

referent odboru správy majetku PP ČR , nebo In
- referent odboru správy majetku PP ČR (tel.: .

Vzorek k provedení zkoušky bude dodán objednavatelem do místa plnění (na
území ČR), určeného vykonavatelem.

Na výzvu vykonavatele si objednavatel v místě plnění vyzvedne vzorek po
provedení zkoušky včetně originálu protokolu o provedení požadované zkoušky a
jednoznačného závěru o výsledcích (vzorek vyhověl - nevyhověl).

/2/ Místem dodání a převzetí protokolu o zkoušce včetně jednoznačné
interpretace, že vzorek sp|ni|-nesp|ni| je sídlo vykonavatele:

vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod vtúvm
Dlouhá 300

763 21 Slavičín

/3/ Vady a nedostatky protokolu o zkoušce včetně jednoznačné interpretace,
zda vzorek sp|ni|-nesp|ni| je objednavatel povinen sdělit vykonavateli při jejich
převzetí, vady zjištěné později sdělit bez zbytečného odkladu.

/4/ Vykonavatel je povinen vady a nedostatky v protokolu o zkoušce odstranit
do 10 dnů, počínaje dnem ohlášení a to na vlastní náklady.

VIII.
Další ujednání

/1/ Vykonavatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednavatele nebo o
objednavateli či jeho zaměstnancích a spo|upracovnících a nesmí je zpřístupnit bez
písemného souhlasu objednavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu
s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
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b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

(

/3/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit
drLIhé smluvní straně případnou. změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/4/ Vykonavatel prohlašuje, že provedení kontrolní činnosti v ČI. l. odst. 1 této
smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanoveni § 1920 občanského zákoníku.

/5/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v ČI. VIII. odst. /1/ až /2/ a
/4/ této smlouvy je vykonavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč
(slovy: třitisíce korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování
objednavatelem.

/6/ Vykonavatel ani objednatel nejsou bez předchozího písemného souhlasu
druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí
osobu.

/7/ Vykonavatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace
a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/8/ Vykonavatel je povinen upozornit objednavatele písemně na existující či
hrozíci střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo,
pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit
před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost vykonavatele,
v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v
§ 2 odst. 3 písm. b) a V § 3 odst. 2 písm. a).

/9/ Vykonavatel je povinen sdělit objednavateli informaci o splnění podmínky dle
§ 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

lX.
Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této
smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok objednavatele na
náhradu škody vůči vykonavateli v částce převyšujÍcÍ výši smluvní pokuty sjednanou
pro příslušné porušení povinnosti vykonavatele.

/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody, které dle této smlouvy a dle občanského
zákoníku vůči vykonavateli uplatňuje objednavatel, vyřizuje za objednavatele
pověřený pracovník SLZ PP ČR.

/4/ Objednavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:

a) je vykonavatel v prodlení se splněním zakázky o vÍce než 30 dni,
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b) vykonavatel splnil zakázku s vadami a není schopen ve lhůtě
stanovené podle ČI. VIl odst. /4/ této smlouvy vady odstranit.

/5/ Vykonavatel je oprávněn odstoupit od smbuvy, pokud je objednavatel
v prodlení s úhradou úplaty za zakázku na základě výzí/ý o vÍce než 30 dnů od data
splatnosti faktury.

/6/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o
odstoupení druhé smluvní straně.

/7/ Tato smlouva obsahuje přílohy :
č. 1 Požadované ověřovací zkoušky,
č. 2 Specifikace úplaty pro kalkulaci ceny a rozsah prováděných zkoušek.

/8/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě
dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/9/ Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý s platností originálu,
z nichž objednavatel obdrží čtyři a vykonavatel dva.

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

P 2014 Praha dne

Ing. Vladi

vedoucí odboru veřejný

poIicejn"ho prez'objednavate
(razítko a pod
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Příloha č. 1 k č.j.: PPR-1235-40/ČJ-2014-990640
Počet listů :1

POŽADOVANÉOVĚŘOVACĹZKOUŠKY

1. Předmět zakázky:

" Provádění balistických zkoušek balistických ochranných prostředků
v letech 2014 - 2017 dle amerického standardu Nlj 0101.04"
Ověření balistické odolnosti dle amerického standardu NIJ 0101.04 a dalších dle
předmětu ověřování, případně i s dodatečným ověřením účinku vybraného střeliva.
2. OZNAČENÍ KÓDU CPV

- CPV 73430000-5
3. TECHNICKÝ POPIS:
Předmětem zakázky je prováděni ověřovacích zkoušek balistické odolnosti
balistických ochranných prostředků podle dále uvedené specifikace a to včetně
jednoznačného závěru akreditované zkušebny, že vzorek splnil (případně nesplnil)
požadavky na balistickou odolnost dle příslušného normativu a protokolu o
provedení zkoušek.
Ověření balistické odolnosti dle amerického standardu Nlj 0101.04, případně i
s dodatečným ověřením účinku vybraného střeliva.

Požadováno je ověření vest balistických (skrytých i vnějších), případně
dalších balistických ochranných prostředků (přilba balistická, štít balistický atd.) na
třídu balistické odolnosti Nlj ||, Nlj IIA, Nlj Ill, Nlj lllA a Nlj lllNlV oprávněnou
(akreditovanou) zkušebnou dle balistického standardu Nlj 0101.04 a dalších dle
předmětu ověřování.

Protože se jedná pouze o namátkové ověřování, bude požadováno pouze
ověřeni na předloženém počtu vzorků (nebude dodržen postup pro předkládání
vzorků, požadovaný touto normou) a závěr zkušebny se bude týkat pouze
předloženého vzorku. (Vzorkem se rozumí 1 ks zkoušeného balistického
ochranného prostředku).

Požadováno může být i dodatečné zkoušení, jehož výsledky budou uvedeny
v protokolu ze zkoušek (dle podmínek stejné normy) např. pro střelivo: 7,62 x 25
Tokarev Ball (494 mls), 9 mm Makarov MSC /6 gram/(Mild Steel Core) (364 mls), 9
mm x 19 Action Effect (466 mls) (obecný název).

Zadavatel požaduje v rámci dodatečného testováni odolnosti podle normy
pouze ověření balistických vlastností uvedeným dodatečným střelivem. výsledek
ověření bude tedy v protokolu konstatován, výsledek testování doložen dle výše
uvedeného požadavku na balistickou odolnost. Upřesnění specifikace střeliva:
v podmínkách zkoušení v ČR tolerovány: náboj g mm Makarov (9x18mm) hmotnost
střely 6,1 g, FMJ, V 12,5 300 ±7,5 ms"', vzdálenost střelby 6m 6x, náboj 7,62 x 25
Tokarev, hmotnost střely 5,5 g, FMJ, V 12,5 540 ±7,5 ms"', vzdálenost střelby 6m 6x,
náboj 9x19 Dynamit Nobel AG Action 5, 6,1 g, N 3, 430 ms"'), vzdálenost střelby
6m 6x.
Zadavatel si vyhrazuje právo předložit poskytovateli i jiné druhy balistických
ochranných prostředků, než jsou v technickém popisu specifikace uvedeny
k provedení ověřovací zkoušky balistické odolnosti.

8



Příloha č. 2 k č.j.: PPR-1235-40/ČJ-2014-990640
Počet listů : 1

Specifikace úplaty a rozsah požadovaných zkoušek - jednotková cena

Položka . Cena v KČ bezPopis Cena v Kc s DPH/VZ.
C. DPH/vz.

1 Zkouška Nlj || 10 750,00 13 007,50

2 Zkouška Nlj IIA 10 750,00 13 007,50

_ _ 3 Zkouška Nlj Ill 10 750,00 13 007,50
4 Zkouška Nlj lllA 10 750,00 13 007,50

5 Zkouška NljMA/lV 10 750,00 13 007,50

6 Zkouška dodatečné 9 860,00 11 930,00
střelivo

7 Vypracování zprávy O O
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