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„Pásy kolejové pro podvozky bojového vozidla pěchoty BVP-1"

Smluvní strany:

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

vyzbrojování akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: anka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
Číslo úč u:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. J
e-mai

kontak i osoba ve věcech technických:
pplk. , tel
e-mail

adresa p o doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále je

a

„kupující") na straně jedné

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
zapsány obchodním rejstříku, vedenému Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 41695
se sídlem: Kodaňská, 521/57, 101 00 Praha 10- Vršovice
jednající Jaroslavem SKÁLOU, jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Mgr.
e-mail

kontaktní osoba ve věcech technicko-organizač
Ing.
e-mai

Ič: , 645 73 877
DIČ: CZ699003219
bankovn spojení: obočka Pardubice
číslo účtú:

adresa pro doručování korespondence:
• EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
• Olomoucká 1841/175
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785 01 Šternberk 

(dále jen „prodávající") na straně druhé 

uzavírají podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ") tuto 
kupní smlouvu (dále jen „smlouva"). 

Článek 1 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je nákupem pásů kolejových s pryžovými patkami zabezpečit účast 
Kompletu pozorovacího LOS-M", „Kompletu průzkumného Sněžka-M" a minometů M 120 SH 85 
(vše na podvozcích vozidla BVP-1) na provedení vojenské přehlídky uspořádané ke stému výročí 
vzniku samostatného Československého státu. 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

I. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícimu: 

1.1 2 kusy pásů kolejových s pryžovými patkami pro podvozky bojového vozidla pěchoty 
BVP-1 (konkrétně určeno pro vozidlo „Komplet pozorovací LOS-M"). 
Referenční číslo RN 765-35-5B101GP, každý kompletní pás sestává z 84 kusů článků. 

1.2 12 kusů pásů kolejových s pryžovými patkami pro podvozky bojového vozidla pěchoty 
BVP-1 (konkrétně určeno pro vozidlo ,Komplet průzkumný Sněžka-M" a minomet „M 
120 Sil 851. 
Tyto pásy jsou shodného provedení jako pásy definované RN 765-35-SBIOIGP, ale každý 
kompletní pás se však sestává z 95 kusů článků. 
(dále jen „pás") 

2. Kupující se touto smlouvou zavazuje pásy odpovídající ustanovením této smlouvy převzít a 
zaplatit prodávajícímu za řádně a včas dodané pásy kupní cenu podle čl. 3 této smlouvy. 

Článek 3 
Kupní cena 

1. Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů a činí: 
1.1 Cena za pásy dle čl. 2 odst.1.1 této smlouvy: 

Cena za 1 kus pásu bez DPH: 245 000,00 Kč 
Částka DPH (sazba 21%) 51 450,00 Kč 
Cena za 1 kus pásu včetně DPH: 296 450,00.Kč 

Cena za 2 kusy pásů bez DPH: 490 000,00 Kč 
Částka DPH (sazba 21%) 102 900,00 Kč 
Cena za 2 kusy pásů včetně DPH: 592 900,00.Kč 

1.2 Cena za pásy dle čl. 2 odst.1.2 této smlouvy: 
Cena za 1 kus pásu bez DPH: 277 000,00 Kč 
Částka DPH (sazba 21%) 58 170,00 Kč 
Cena za 1 kus pásu včetně DPH: 335 170,00 Kč 
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I Cena za 12 kusů pásů bez DPH: 3 324 000,00 Kč
Částka DPH (sazba 21%) 697 040,00 Kč

' Cena za 12 kusů pásů včetně DPH: 4 022 040,00 Kč

1.3 Celková cena za pásy dle čl. 2 odst 1.1 a 1.2 této smlouvy:
' Cena za 14 kusů pásů bez DPH: 3 814 000,00 Kč
Č-ástka DHP (sazba 21%) 800 940,00 Kč
Cena za 14 kusů pásů včetně DPH: 4 614 940,00 Kč

(slovy: čtyřimilionyšestsetčtmácnisícdevětsetčtyřicet korun českých)

2. Cena pásů bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a nelze je překročit. V případě změny sazby
DPH ,v důsledku změny právních předpisů bude pro fakturaci použita sazba DPH účinná
v příslušný den zdanitelného pinění.

3. Cena pásů bez DPH zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s dodávkou pásů podle této
smlouvy.

Článek 4
Místo a doba dodání, dodacípodmínky

1. Místem dodání pásů je Vojenské zařízení 5512 Štěpánov, Nádražní ul., PSČ 78
po etí pásů náčelníka Vojenského zařízení 5512 Štěpánov (tel.:
fa neb jen „pověřená osoba"). Konta

, tel nebo Ing. Jindřich Vymětal, tel.:

2. Prodáviajíd je povinen dodat pásy v roce 2018, nejpozději do 31. srpna 2018 a to i dílčími
dodávkami, za což se považuje dodání min. 2 kusů pásů nebo jejich násobků podle čl. 2 odst. 1.1
této srhlouvy nebo dodání min. 2 kusů pásů nebo jejich násobků podle čl. 2 odst. 1.2 této
smlouvy.

3. Prodáťi jíci je povinen uvědomit pověřenou osobu kupujícího nejméně 10 dnů předem
o přip venosti předat pásy v místě dodání a to pro každé dílčí piněni.

I
4. Prodávající je povinen předat kupujícímu pásy podle tohoto článku pouze v pracovní dny v době

od 08,40 do 14,00 hod. a dále je povinen dopravit pásy do místa dodání včetně jeho složení na
konkréiní místo určené pověřenou osobou.

5. Prodávající dodá kupujícímu pásy složené z nových, nepoužívaných, nerenovovaných položek,
ze kter4ch sestává, vyrobených max. 2 roky před rokem dodání (rok dodání-2), které budou
odpovídat platným předpisům. Součástí každé dodávky musí být dokumentace v českém jazyce
(nebo s českým překladem) potřebná pro převzetí a užívání pásů, čestné prohlášení
prodávajícího, deklarující požadovanou ochranu proti korozi a prohlášení o shodě podle
příslušného právního předpisu.

I6. Dodávané pásy musí být zabaleny v bariérové fólii (po jednom či více kusech), uložené na
paletáchi EUR, balení musí umožnit přepravu, uskladnění a ochranu před poškozením. Jednotlivé
minimální balení pásů se prodávající zavazuje označit názvem, skladovým číslem NATO (NSN),
referenčrím číslem a počtem kusů (možno lepícím štítkem na obal). Pásy musí být
konzervovány tak, aby byla zabezpečena ochrana proti korozi po dobu minimálně dvou let (24
měsíců) ode dne převzetí jednotlivých pásů (dílčího pinění) a podpisu příslušného dodacího listu.
Pásy musí být skladovatelné min. po dobu 2 let (24 měsíců) ode dne převzetí jednotlivých pásů
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(dílčího pinění) a podpisu příslušného dodacího listu, ve zděném skladu v rozmezí teplot 
okolního vzduchu -32° C až +440  C, při relativní vlhkosti vzduchu do 78% při teplotě +28° C. 

7. Za účelem předání a převzetí pásů v místě dodání je prodávající povinen vyhotovit dodací list 
ve čtyřech výtiscích, který bude obsahovat zejména označení prodávajícího a kupujícího, číslo 
této smlouvy, název pásu, počet dodávaných kusů pásů, cenu bez DPH a s DPH, místo a datum 
předání pásů a jméno a podpis zástupce prodávajícího, který pásy předal. Pokud pověřená osoba 
kupujícího pásy převezme, potvrdí toto převzetí podpisem (včetně uvedení jména), otiskem 
razítka Vojenského zařízení 5512 Štěpánov a dopiněním identifikátoru dodávky (IDED) na 
dodací list. Jeden výtisk dodacího listu je určen pro pověřenou osobu a tři výtisky pro 
prodávajícího. Dodací list nahrazuje přejímací protokol. 

8. Pověřená osoba kupujícího nepřevezme vadné nebo neúpiné pásy. V takovém případě sepíše 
s prodávajícím protokol o nepřevzetí pásů, ve kterém bude uveden důvod odmítnutí pásů 
s vytčením vad či neshod, datum a čas odmítnutí převzetí pásů a podpisy pověřené osoby 
a zástupce prodávajícího. 

Článek 5 
Přechod vlastnického práva a nebezpečí Škody 

Kupující nabývá vlastnické právo k pásům okamžikem jejich převzetí pověřenou osobou a 
podpisem příslušného dodacího listu. V témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na 
pásech. 

Článek 6 
Platební a fakturační podmínky 

1. Prodávající bude oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „fakturu") za pásy po jejich řádném 
dodání (i dílčím dodání) a podepsání dodacího listu pověřenou osobou kupujícího. Vystavená 
faktura včetně jejího doručení kupujícímu musí být v souladu s tímto článkem a fakturovaná 
částka musí odpovídat cenám uvedeným v příloze čl. 3 této smlouvy. Na dodávku pásů 
neposkytne kupující prodávajícímu žádnou zálohovou platbu. 

2. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména 
náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 435 ObčZ. Kromě 
těchto náležitostí bude faktura obsahovat číslo této smlouvy, uvedení čísla účtu prodávajícího, 
které musí být totožné s číslem účtu uvedeným v bankovním spojení v záhlaví této smlouvy na 
straně prodávajícího, cenu bez DPH, procentní sazbu a výši DPH a cenu včetně DPH. Faktura 
bude vyhotovena ve 2 výtiscích (originál + kopie). 

3. Přílohou originálu faktury budou následující dokumenty: 
— „dodací list" podle čl. 4 odst. 7 této smlouvy, 
- kladné „Stanovisko Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování 

jakosti (dále jen „Úřad") k napinění katalogizační doložky", vydané zástupcem Úřadu podle 
Přílohy této smlouvy (Katalogizační doložka), pokud bude předmětem fakturace pásů, u 
kterých je požadována katalogizace. 

U originálu faktury budou tyto přílohy v originálu, u kopie faktury budou tyto přílohy rovněž 
v kopii. 

4. Splatnost faktury bude 30 (třicet) dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Bude-li faktura 
doručena kupujícímu v období od 18. prosince příslušného kalendářního roku do 18. ledna 
následujícího roku, prodlužuje se její splatnost z finančních důvodů na straně kupujícího o 30 
(třicet) dnů, tedy na celkových 60 (šedesát) dnů. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou 
dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu 
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prodávajícího. 

5. Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit dodavateli fakturu, která neobsahuje náležitosti 
stanovené touto smlouvou nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není 
doručeno v požadovaném množství výtisků. Prodávající doručí kupujícímu novou fakturu do 
deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury ze strany kupujícího. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, kupující není v prodlení s placením a nová lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě 
splathosti, je-li v této lhůtě odesláno kupujícím; není nutné, aby byla v téže lhůtě doručeno 
prodávajícímu. 

6. Všechny částky poukazované mezi kupujícím a prodávajícím na základě této smlouvy musí 
být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich 
účty. I 

7. Na faktuře musí být uvedeny identifikační údaje kupujícího v následující podobě: 
Česká republika — Ministerstvo obrany 
Tychonova 1 
il 60 00 Praha 6 
IČO: 601 62694, DIČ: CZ60162694 
k zastoupení: 

ekce vyzbrojování a akvizic MO 
dbor vyzbrojování pozemních sil 

iltám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6 
i 8. Faktura musí být doručeno na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví této 

smlouvy. 

Článek 7 
Záruční podmínky 

I. Prodá, ající poskytuje kupujícímu na pásy záruku za jakost podle § 2113 až 2117 OběZ po dobu 
24 měsíců. Tato záruka běží ode dne převzetí jednotlivých pásů (dílčího pinění) a podpisu 
příslu4ného dodacího listu pověřenou osobou a skončí po 24 měsících ode dne převzetí 

ali  jednot ivýeh pásů (dílčího pinění). Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující 
užívat pásy pro jejich vady, za které odpovídá prodávající. 

2. Rekl ace, resp. vady pásů bude uplatňovat pověřená osoba kupujícího nebo uživatel pásů u 
prodáN)lajícího písemně e-mailem, nebo datovou zprávou s tím, že v případě e-mailu prodávající 
bude bovinen nejpozději následující den potvrdit obdržení reklamace a současně budou 
reklambce uplatňovány poštou na adrese pro doručování korespondence prodávajícího uvedené 
v záhlhví této smlouvy. Za datum uplatnění reklama« se považuje den, kdy prodávající 
uplatnélní reklamace obdržel. Prodávající je povinen vyjádřit se písemně k reklamaci do 10 
pracovních dnů od jejího uplatnění, pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v piném 
rozsahu. 

3. Prodávnjíci je povinen odstranit vadu ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud 
kupují4 v odůvodnitelných případech nerozhodne (písemně potvrdí e-mailem nebo datovou 
zprávo 4) o prodloužení této lhůty. V případě sporu o uznání reklamace do doby jeho vyřešení, 
neběží uvedená 30 denní lhůta. 
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Článek 8 
Katalogizace 

1. Prodávající bere na vědomí, že předmět obchodně-závazkového vztahu bude předmětem 
katalogizace podle zákona č. 309/2000 Sb. K tornu se prodávající zavazuje, že na pás kolejový 
s pryžovými patkami pro podvozky bojového vozidla pěchoty BVP-1 pro Komplet pozorovací 
LOS-M (sestává z 84 kusů článků) a pás kolejový s pryžovými patkami pro podvozky bojového 
vozidla pěchoty BVP-1 pro Komplet průzkumný Sněžka-M a Minomet M 120 SH 85 (sestává 
z 95 kusů článků) dodá Úřadu v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky 
(příloha smlouvy) bezchybný a úpiný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen 
„SPŮK"). Předání SPÚK je součástí pinění povinností prodávajícího podle této smlouvy a tento 
nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. 

2. Kupující požaduje katalogizovat pás kolejový jako celek dle čl. 2 odst. 1.2 této smlouvy jako 
nestandardní položku. 

Článek 9 
Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním pásů podle této smlouvy, zaplatí prodávající 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny jednotlivých pásů bez DPH, kterých se prodlení 
s dodáním týká, za každý započatý den prodlení. 

2. V případě porušení povinnosti prodávajícího s odstraněním vady podle čl. 7 odst. 3 této smlouvy, 
zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny jednotlivých pásů bez DPH, 
kterých se prodlení s odstraněním vady týká, za každý započatý den prodlení. 

3. V případě porušení povinnosti s úhradou faktury podle čl. 6 odst. 4 této smlouvy, zaplatí kupující 
prodávajícímu za každý další započatý den prodlení úrok z prodlení v zákonné výši. 

4. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. 

5. Smluvní pokuty včetně úroků z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení daňového 
dokladu, kterým jsou vyúčtovány povinné straně. 

6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, 
zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, která je vymahatelná samostatně v piné výši. 

Článek 10 
Zánik smluvního vztahu 

I. Smluvní vztah zaniká písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním 
účelně vynaložených a řádně doložených nákladů a vzájemným vypořádáním již poskytnutých 
pinění včetně úroků a peněžitých závazků. 

2. Kupující má právo pro případ zahájení insolvenčního řízení proti prodávajícímu od smlouvy 
odstoupit. 

3. Smluvní vztah dále zaniká jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
prodávajícím s tím, že za podstatné porušení smlouvy se rozumí: 

a) prodlení s termínem dodáním pásů podle čl. 4 odst. 2 této smlouvy, 
b) prodlení s termínem odstranění vady podle čl. 7 odst. 3 této smlouvy, 
c) poskytnutím nepravdivých informací prodávajícím před podpisem této smlouvy. 

4. Kupující je oprávněn podle odst. 3 tohoto článku odstoupit od smlouvy jako celku. 

Článek 11 
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Závěrečná ustanovení 
I. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 7 stranách a jedné příloze o 1 straně. Oba výtisky 

mají:platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk. 
2. Doplňování nebo změnu uzavřené smlouvy je možno provádět jen se souhlasem obou smluvních 

stran', a to pouze formou písemných, postupné číslovaných a takto označených dodatků. 
3. Veškerá korespondence a jednání k této smlouvě budou vedena v českém jazyce. Jménem 

kupujícího a prodávajícího mohou činit právní úkony ve věcech této smlouvy pouze osoby, 
oprOněná jednat jménem smluvních stran, uvedené v záhlaví smlouvy. 
Kontaktní osoby smluvních stran, uvedené v záhlaví této smlouvy, budou zabezpečovat 
vzájemnou komunikaci, koordinaci, informovanost stran při realizaci smlouvy a nejsou 
opráVriěny činit žádné právní úkony. 

4. Změnlá identifikačních údajů smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy a změna 
kontaktních osob uvedených v čl. 4 odst. 1 této smlouvy, změna identifikačních údajů uvedených 
v čl. odst. 7 a změna čísel telefonů a faxů uváděných v jednotlivých ustanoveních této 
smlotÁry, nebude považována za změnu této smlouvy. Každou změnu podle tohoto článku 
°mánií příslušná strana písemně druhé straně neprodleně poté, co se o ní dozvěděl. 

5. Pokud}tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními ObčZ. 
6. Prodá4jící souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy včetně případných dodatků ke 

I . smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sjednali dobrovolně a vážně za nijak pro ně 
nevýřtných podmínek, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní a toto stvrzují svými podpisy. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

8. Přílohou této smlouvy je „Katalogizační doložka". 

V Praze dne V dne  

Ing. Petr Digitálně podepsal 
‘Ing. Petr Kratochvíl 
Datum: 2018.02.26 Kratochvíl - 0. čl 09:00:32 +01 0 

• za kupujícího 
Ing. omáš DVOŘÁČEK 

za prodávajícího 
Jaroslav SKÁLA 

na základě piné moci 
Ing. Petr KRATOCHVÍL 

Generální ředitel 
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Příloha 
Smlouvy Č. 185110130 
Počet stran: 1 

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA 

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

I. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen 
„SPÚK") všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz 
a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace umístěné na 
www.cz-katalog.cz  nebo na www.aura.cz/mcrInew/.  

2. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je: 
a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, 

rozlišení do 1024x768 bodů2; 
b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku. 

Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 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 standardizaci, katalogizaci a státní 
ověřování jakosti (dále jen „OdKNI") správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným 
způsobem. 

3. Doručit OdKM SPÚK v termínu 45 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace 
umístěné na www.cz-katalog.cz  nebo na www.aura.cz/mcrInew/.  

4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o 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 a JSK. 

Katalogizační doložka je napiněna dodáním úpiných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného 
„Stanoviska Clě OSK SOJ k napinění katalogizační doložky". 

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz  nebo na 
www.aura.cz/mcrInew/  po ukončení procesu katalogizace majetku. 

Kontaktní adresa:  

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti 

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU 
nám. Svobody 471 
160 01 PRAHA 6 

TEL • 973 213 913 INTERNET: www.okm.army.cz  WAP:Istoliwap.okm.anny.cz 
FAX: 973 213 930 E-MAIL: katalogizace@armv.cz  

I  Platná pro kupní smlouvy uzavírané po I. červenci 2013. 
Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS. 

' Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §1 1 zákona Č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, 
katalogizaci a státním ověřováni jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského 
zákona. Aktuální seznam katalogizačních agentur umístěn na www.okm.armv.cz. 

Aktuální seznam zemi NATO, Tier 2 a Tier I viz odkaz na www.okm.army.cz  odkaz na 
www.int/structur/AC/l 35/welcome.htm. 

Elektronickýas - 26.2.2018 
Cerlifikát dťora»pisu: 

Jméno In 
Vydat ACAel 
Pi,tiu J, x62oitO ; 


