
Kupní smlouva
č.175210222

„Radlice sněhová (letištní) - nákup“

Smluvní strany

v

l. Českárepublika-Ministerstvoobrany

sesídlem:
zastoupena:

se sídlem kanceláře:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Mgr. Zorou Skurčákovou, MBA, ředitelkou odboru vyzbrojování
vzdušných sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

kontaktní osoba: Ing. Romana Straková
tel.:

zástupce kupujícího ve věcech technických:
mjr. Ing. Petr Horák
tel.:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471/4
16001 Praha 6

(dále jen „kupující11) na straně jedné

a

2. Glomex MS, s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140652

se sídlem:
zastoupen/a:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Pomněnková 1256/61, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Ing. Jiří Sadílek, jednatel
28426525
CZ28426525
Komerční banka, a.s.

kontaktní osoba: Ing. František Karel
tel.:

zástupce prodávajícího ve věcech technických a organizačních:
Ing. Daniel Průša
tel.:

adresa pro doručování korespondence:
Pomněnková 61, 106 00 Praha 10

(dále jen „prodávající11) na straně druhé
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uzavírají v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,OZ“), tuto kupní smlouvu č. 175210222 (dále jen „smlouva").

ČI. 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění pozemní přípravy letištních ploch v zimním období.

ČI. 2
Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje:

a) dodat kupujícímu 3 komplety sněhové (letištní) radlice - LLV60, složené ze štítu radlice 
(pluhu), elektrohydraulického zvedacího zařízení a přetáčecího mechanismu připojitelného 
k upínacímu zařízení vozidla Tatra T-815 8x8 VVN/VT (dále jen „Tatra T-815“), s ovládacími 
prvky zařízení umístěnými v kabině vozidla 1-815, splňující technické parametry a kritéria 
uvedené ve „Specifikaci dodávaného zboží", která tvoří přílohu č. 1 smlouvy, 
a to včetně příslušné technické a provozní dokumentace v českém jazyce dle čl. 5 odst. 6 
smlouvy (dále jen „zboží");

b) provést instalaci zboží k vozidlům Tatra T-815 v místě plnění dle čl. 3 odst. 2 smlouvy;

c) provést funkční a kontrolní zkoušky k posouzení a ověření shody technických parametrů 
zboží dle č. 9 odst. 1 smlouvy v místě plnění dle čl. 3 odst. 2 smlouvy;

d) provést v rámci dodávky zboží zaškolení dle čl. 6 odst. 8 smlouvy (dále jen „zaškolení").

v

Cl. 3
Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději do 30. června 2018. Kupující nepřipouští 
dílčí dodávku zboží.

2. Místem pro splnění závazku prodávajícího dodat kupujícímu zboží je Vojenský útvar 2436 
Pardubice, se sídlem ul. Pražská 100, 530 02 Pardubice (dále jen „VÚ 2436 Pardubice"). VÚ 2436 
Pardubice je zároveň i místem pro splnění závazku prodávajícího provést zaškolení.

Čl. 4 
Cena

1. Cena za plnění dle čl. 2 smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s ust. § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cena za plnění"), a činí:

Cena za plnění bez DPH ěiní 1 266 018,00 Kč 
(slovy: Jedenmiliondvěstěšedesátšesttisícosmnáct korun českých)

Výše DPH (sazba 21%) činí 265 863,78 Kč 
(slovy: Dvěstěšedesátpěttisícosmsetšedesáttři korun českých a sedmdesátosm haléřů)

Cena za plnění včetně DPH (sazba 21%) činí 1 531 881,78 Kč 
(slovy: Jedenmilionpělsettřicetjednatisícosmsetosmdesátjedna korun českých a sedmdesátosm

haléřů)

2. Podrobný rozklad ceny za plnění je uveden v „Cenovém rozkladu plnění", který tvoří přílohu č. 2 
smlouvy (dále jen „cenový rozklad").

3. Cena za plnění bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a není ji možné překročit. K ceně za plnění 
bez DPH bude připočteno DPH vc výši dle účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
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4. Cena za plnění bez DPH zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním jeho závazků
dle smlouvy (náklady na pojistné, balné, dopravu, instalaci, provedení zaškolení, katalogizaci,
provádění záručních oprav včetně diagnostiky a kontrolního měření apod.).

ČI. 5
Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve lhůtě dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy a v kvalitě,
provedení ajakosti odpovídajícím příslušným platným technickým normám v souladu se „Specifikací
dodávaného zboží“, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

2. Prodávající odpovídá za dodané zboží podle obecně platných právních předpisů.

3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové (ne starší než 24 měsíců od data výroby),
nepoužité, nepoškozené, nerepasované, funkční a odpovídající platným technickým normám
a předpisům, lyto skutečnosti doloží prodávající buď příslušným dokladem vystaveným
výrobcem zboží, nebo předloží o této skutečnosti písemné čestné prohlášení.

4. Prodávající se zavazuje dodal zboží, které je skladovatelné pod přístřešky i na volném prostranství,
aniž by tím byla dotčena jeho funkčnost a spolehlivost použití.

5. Prodávající se zavazuje garantovat dostupnost servisu a dodávek náhradních dílů po celou dobu
životního cyklu zboží, minimálně však 20 let od řádného převzetí zboží dle čl. 6 odst. 4
smlouvy.

6. Prodávající je v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. a) smlouvy povinen zástupci kupujícího dle čl. 6 odst.
1 smlouvy předat technickou a provozní dokumentaci v českém nebo originálnímjazyce s překladem
do českého jazyka v textové a elektronické podobě (flash disc) v rozsahu příručky Popis a používání,
obsahující elektrická, ovládací a ostatní schémata, plán mazacích míst včetně druhů použitých maziv,
intervaly jejich obměny (promazání) a dále:

- návod k obsluze zboží, metodiky (technologické postupy) k provedení údržby, běžných oprav,
odstraňování běžných poruch, provádění periodických prohlídek a revizí v českém jazyce;

- prohlášení dokládající skutečnost, že dodávané zboží splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů;

- katalog náhradních dílů s jejich vyobrazením, uvedením názvu pozic a objednacích čísel pro
zajištění správné volby kupujícího při objednání náhradních dílů (v českém nebo anglickém
jazyce);

- přehled a dostupnost opraven a servisních míst na území ČR a EU;

- kladné stanovisko Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
k naplnění katalogizační doložky.

Čl. 6

Předání a převzetí zboží

1. Prodávající je povinen předat zboží zástupci kupujícího určenému pro převzetí zboží ve lhůtě dle
čl. 3 odst. 1 smlouvy a v místě dle čl. 3 odst. 2 smlouvy. Zástupcem kupujícího určeným pro
převzetí zboží je pro účely této smlouvy zástupce určený náčelníkem Vojenského zařízení 5512
Štěpánov, tel.: nebo jím písemně pověřená osoba (dále jen

„zástupce kupujícího"), který převzetí zboží zajišťuje v součinnosti s uživatelem, tj. VÚ 2436
Pardubice, tel.: nebo jím písemně pověřenou osobou
(dále jen „zástu
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2. Prodávající je povinen o připravenosti předat zboží písemně (faxem nebo e-mailem) uvědomit 
zástupce kupujícího a uživatele nejméně 5 pracovních dní předem. Prodávající je povinen předat 
zástupci uživatele jména a příjmení pověřených osob (participujících na přepravě, předání zboží, 
instalaci a provedení zaškolení), včetně dokladů totožnosti (popř. příslušných čísel pasu), údajů 
o státní příslušnosti, registrační značky vozidla max. 10 pracovních dnů před datem plánovaného 
příjezdu nebo činnosti v místě plnění dle čl. 3 odst. 2 smlouvy.

3. Prodávající je povinen nejpozději při předání zboží předložit zprávu Vojenského technického 
ústavu, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov na Moravě, o posouzení vlivu zboží 
na vozidlo T-815.

4. O předání a převzetí plnění je prodávající povinen vyhotovit ve 4 výtiscích „Dodací list“, 
jehož vzor tvoří přílohu č. 5 smlouvy (dále jen „dodací list“). Dodací list musí být označen číslem 
smlouvy uvedeným kupujícím v jejím záhlaví a musí obsahovat údaje identifikující předávané 
zboží, jeho počet, evidenční (výrobní) čísla a cenu. Dodací list po kontrole funkčnosti, úplnosti 
a převzetí zboží za kupujícího potvrdí zástupce uživatele a zástupce kupujícího, který na dodacím 
listu současně doplní číslo IDED (identifikační číslo dodávky). 1 výtisk dodacího listu obdrží 
zástupce kupujícího, 1 výtisk obdrží zástupce uživatele a 2 výtisky obdrží prodávající stím, 
že 1 z těchto výtisků je povinen přiložit k daňovému dokladu, kterým kupujícího vyzve k zaplacení 
ceny dle čl. 4 odst. 1 smlouvy.

5. Den podepsání dodacího listu zástupcem kupujícího se považuje za den splnění povinnosti 
prodávajícího dodat zboží kupujícímu.

6. Zjistí-li zástupce kupujícího v součinnosti se zástupcem uživatele při převzetí plnění, že plnění 
vykazuje vady nebo je neúplné, odmítne jeho převzetí s písemným uvedením všech důvodů. 
Zástupce kupujícího v součinnosti se zástupcem uživatele není oprávněn převzít plnění, 
které nesplňuje podmínky této smlouvy. Přebírání plnění bude pokračovat až po odstranění vad, 
pro které bylo přerušeno.

7. V případě, že zástupce kupujícího nebo jiná osoba pověřená kupujícím převezme plnění, které 
nebylo provedeno řádně a/nebo v souladu se smlouvou, považuje se plnění za nepřevzaté. 
Za převzaté se však považuje takové plnění, které bylo jinak provedeno řádně a/nebo v souladu 
se smlouvou, avšak bylo předáno a převzato až po lhůtě určené k plnění.

8. Prodávající se zavazuje při předání zboží provést základní zaškolení obsluhy dodaného zboží. 
Prostory, kde bude zaškolení probíhat, zajistí na své náklady kupující. Termín zaškolení a další 
stím spojené okolnosti je prodávající povinen dohodnout se zástupcem uživatele tak, aby byl 
naplněn účel této smlouvy. Zaškolení bude provedeno nej později v den dodání zboží.

9. Smluvní strany se zavazují vzájemně se písemně informovat o skutečnostech, které znemožňují, 
resp. podstatně omezují plnění smlouvy nebo závazky stran, a to nejpozději do 10 pracovních 
dnů od vzniku takové skutečnosti.

Čl. 7
Platební podmínky

1. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad za dodané zboží po podpisu dodacího listu 
zástupcem kupujícího a zástupcem uživatele v souladu s čl. 6 odst. 4 smlouvy. Prodávající je 
povinen daňový doklad vyhotovit ve 4 výtiscích (originál a 3 kopie) a jednu kopii daňového 
dokladu včetně příloh zaslat nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu dodacího listu 
kontaktní osobě kupujícího uvedené v záhlaví smlouvy.

2. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve zněm pozdějších předpisů, a ust. § 435 OZ. Daňový doklad musí zejména 
obsahovat tyto údaje a náležitosti:
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- označení dokladu jako daňový doklad nebo faktura a jeho číslo;
- číslo smlouvy uvedené kupujícím v záhlaví smlouvy;
- datum vystavení a splatnosti daňového dokladu;
- ICO a DIČ smluvních stran;
- číslo bankovního účtu prodávajícího a název banky;
- počet příloh, jejich názvy, razítko prodávajícího a podpis osoby oprávněné podepisovat za 

prodávajícího daňové doklady;

- v příloze daňového dokladu prodávající přiloží:

potvrzený dodací list dodaného zboží s uvedením čísla IDED; 
případnou plnou moc zástupce kupujícího a uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 smlouvy; 
kladné stanovisko Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování 
jakosti k naplnění katalogizační doložky.

Na daňovém dokladu musí být uvedeny identifikační údaje kupujícího v následujícím znění:

Česká republika - Ministerstvo obrany 

Tychonova 1 
16001 Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694 

v zastoupení:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO 

odbor vyzbrojování vzdušných sil 
náměstí Svobody 471/4 
16001 Praha 6

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 
kupujícímu. V případě, že bude daňový doklad kupujícímu doručen v období od 12. prosince 
daného roku do 28. února následujícího roku, činí splatnost daňového dokladu 60 kalendářních dnů 
od okamžiku jeho doručení. Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem odepsání 
příslušné částky z účtu kupujícího a jejím směrováním na účet prodávajícího.

4. Kupující je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez úhrady daňový doklad, který má formální 
nebo věcné vady (neobsahuje požadované náležitosti, není-li doložen požadovanými doklady 
nebo má jiné vady v obsahu nebo není doručen v požadovaném množství výtisků). Při vrácení 
daňového dokladu musí kupující prodávajícímu sdělit důvod vrácení daňového dokladu. 
Prodávající vystaví a doručí kupujícímu na adresu pro doručování korespondence uvedené 
v záhlaví této smlouvy opravený daňový doklad nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne jeho 
vrácení stím, že oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu 
kupujícímu. Daňový doklad se považuje za vrácený ve lhůtě splatnosti, jestliže byl v této lhůtě 
prodávajícímu odeslán. V případě neoprávněného vrácení daňového dokladu běží původní 
lhůta splatnosti.

5. Prodávajícímu nebudou poskytnuty zálohové platby.

6. Poplatky spojené s realizací plateb si hradí každá smluvní strana sama.

7. Pokud budou u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle ust. § 109 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující při 
zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle ust. § 109a tohoto zákona.
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ČI. 8

Katalogizace

1. Prodávající bere na vědomí, že zboží dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této smlouvy bude předmětem 
katalogizace podle zákona č. 309/2000 Sb. K tomu se prodávající zavazuje, že na všechny takto 
stanovené položky uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy jako na položky zásobování dodá 
Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti v termínech uvedených 
v textové části katalogizační doložky bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci 
(dále jen ,,SPUK“). Dále na všechny stanovené položky uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy 
charakteru položky zásobování vyrobené v České republice nebo v zemích NATO a Tier 2, dodá 
také návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen ,,NKDV“), zpracovaný katalogizační agenturou. 
Předání SPUK a NKDV je součástí plnění povinností prodávajícího podle smlouvy a tento nemá 
nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. Zásady pro 
jejich zpracování jsou uvedeny v ,.Katalogizační doložce“, která tvoří přílohu č. 6 smlouvy (dále 
jen „katalogizační doložka41).

2. Smluvní strany se dohodly, že pro účely katalogizační doložky se za položku zásobování označuje 
zboží dle přiložené tabulky:

Název JKM TPP

Radlice sněhová letištní 3830 1

3. Prodávající se zavazuje zpřístupnit či zprostředkovat zpřístupnění příslušné dokumentace 
ke zpracování katalogizačních dat agentuře a k případnému ověření nebo doplnění katalogizačních 
dat úřadu (katalogizačnímu pracovišti).

4. V případě, že zboží již bylo katalogizováno v zahraničí, a to v zemích, které katalogizují dle zásad 
NATO a má přiděleno NSN, prodávající dodá v rámci dodávky zboží pouze SPUK, přičemž 
zpracování agenturou se po něm dále nepožaduje.

Čl. 9
Funkční a kontrolní zkoušky

1. Prodávající je povinen zajistit na své náklady provedení funkčních a kontrolních zkoušek k posouzení 
a ověření shody technických parametrů zboží dle „Specifikace dodávaného zboží44, která tvoří 
přílohu č. 1 smlouvy, jejich vyhodnocení a vyhotovení závěrečné zprávy o funkčních a kontrolních 
zkouškách.

2. Prodávající je povinen funkční a kontrolní zkoušky provést v místě plnění dle čl. 3 odst. 2 smlouvy 
po instalaci zboží k vozidlům Tatra T-815.

3. Provedení funkčních a kontrolních zkoušek se nahrazuje předložením dokumentů, které ověřují 
dosažení stanovených technických parametrů nabývaného zboží od zkušební organizace nebo 
národní autority jiného státu, a dokumentů, které dokládají, že se zboží používá nejméně ve dvou 
ozbrojených silách členských států NATO a má přiděleno skladové číslo NSN (NATO Stock 
Number).

4. U zboží již dříve zavedeného do Armády České republiky se funkční a kontrolní zkoušky neprovádí.

ČI. 10

Záruka za jakost a podmínky uplatnění práv ze záruky za jakost

1. V souladu sust. § 2113 OZ prodávající poskytuje na zboží dle čl. 2 odst. 1 písm. a) smlouvy 
záruku za jakost v délce 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží zástupcem kupujícího v součinnosti
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se zástupcem uživatele dle Cl. 6 odst. 4 smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže 
kupující užívat zboží pro jeho vady v záruce za jakost.

2. Prodávající je povinen poskytnout záruku bez ohledu na počet provozních hodin.

3. Zástupce uživatele dle čl. 6 odst. 1 smlouvy bezprostředně po zjištění vad uplatňuje práva ze záruky 
za jakost u prodávajícího „Oznámením o uplatnění práv ze záruky za jakost” (dále jen „oznámení") 
na e-mailovou adresu info@glomex-ms.com.V oznámení zástupce uživatele specifikuje vadu 
a uvede, jak se vada projevuje. Dále zástupce uživatele uvede, jakým způsobem požaduje vadu 
odstranit.

4. Prodávající se písemně vyjádří k uznání nebo neuznání práv ze záruky do 5 pracovních dnů od 
okamžiku doručení oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že takto oznámenou vadu uznal 
v plném rozsahu.

5. Prodávající je povinen odstranit oznámenou vadu v záruce maximálně do 30 kalendářních dnů 
od okamžiku doručení oznámení.

6. Po odstranění oznámené vady prodávající a zástupce uživatele sepíší a podepíší „Protokol 
o odstranění vady a předání" (dále jen „protokol o odstranění vady"). Prodávající 1 výtisk 
protokolu o odstranění vady zašle kontaktní osobě na adresu pro doručování korespondence 
uvedené v záhlaví smlouvy. Podpisem protokolu o odstranění vady zástupcem uživatele je 
oznámená vada považována za odstraněnou.

7. Prodávající nese veškeré náklady spojené s odstraněním oznámených vad uplatněných v záruce 
za jakost.

Čl. 11

Vady zboží

1. Odpovědnost za vady a nároky z vad zboží budou posuzovány dle ust. § 2099 a násl. OZ, čímž 
nejsou dotčena ustanovení čl. 10 této smlouvy.

ČL 12
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží, je prodávající 
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení, 
a to až do úplného splnění závazku.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení prodávajícího s odstraněním oznámených vad 
ve lhůtě dle čl. 10 odst. 5 smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu 
ve výši 1.500,00 Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku.

3. V případě prodlení prodávajícího s doručením daňového dokladu v souladu s čl. 7 odst. 1 smlouvy, 
je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši stanovené dle ust. § 252 odst. 2 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu, 
zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši.

5. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty včetně úroků z prodlení jsou 
splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány 
povinné straně.

6. Smluvní pokutu hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé 
straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
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ČI. 13
Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží podpisem dodacího listu dle ČI. 6 odst. 4 smlouvy 
zástupcem kupujícího a zástupcem uživatele.

2. Podpisem dodacího listu dle čl. 6 odst. 4 smlouvy zástupcem kupujícího a zástupcem uživatele 
přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

Čl. 14
Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká:

a) splněním všech závazků řádně a včas;

b) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených 
a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smluvního vztahu;

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím s tím, 
že podstatným porušením se rozumí:

• nedodání zboží řádně a/nebo včas s prodlením delším než 30 kalendářních dnů;

• porušení povinností prodávajícího vyplývající zěl. 10 odst. 5 této smlouvy delší než 15 
kalendářních dnů;

• dodání zboží, které nevyhovělo parametrům stanovených ve „Specifikaci dodávaného 
zboží“, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy, při funkčních a kontrolních zkouškách dle čl. 9 
odst. 1 smlouvy.

d) jednostranným odstoupením od smlouvy pro případ vyhlášení insolvenčního řízení vůči majetku 
prodávajícího, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu 
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě insolvenčního řízení;

e) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případech uvedených v ust. § 223 zákona 
č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

f) písemným odstoupením kupujícího od smlouvy bez udání důvodu spojeným se vzájemným 
vyrovnáním účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smluvního 
vztahu.

2. V případě jednostranného odstoupení kupujícího od smlouvy dle čl. 14 odst. 1 písm. c) až e) 
smlouvy nemá prodávající právo na náhradu účelně vynaložených a prokazatelně doložených 
nákladů.

Čl. 15

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 10 stranách a 6 přílohách celkem o 10 stranách. 
Oba výtisky mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.

2. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, přičemž není-li stanoveno 
touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran především příslušnými 
ustanoveními OZ.

3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.
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4. Jakýkoliv výsledek činnosti prodávajícího podle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo 
dokumentace prodávajícího, podle této smlouvy určený k využití kupujícím, autorským dílem 
podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve zněm pozdějších předpisů nebo jinak chráněné 
duševní vlastnictví, poskytuje prodávající podpisem smlouvy kupujícímu k takovému výsledku 
činnosti prodávajícího jako celku i k jeho části (částem) časově neomezené, přenosné, neexkluzivní 
oprávnění/licenci bez omezení územního či množstevního k výkonu právaje užít rozmnožováním, 
sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely zhotovení, provozu, údržby, úprav, oprav 
a odstranění, a současně prodávající poskytuje kupujícímu oprávnění autorské dílo nebo jiné 
duševní vlastnictví vytvořené pro kupujícího podle této smlouvy upravovat nebo měnit Jde-li 
o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo 
podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání 
poddodavatele, zavazuje se prodávající zajistit pro kupujícího ve vztahu k takovému dokumentu 
prodávajícího oprávnění ve stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti prodávajícího 
podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licenci je 
již zahrnuta v celkové ceně předmětné služby. Kupující není povinen poskytnutou licenci využít.

5. Smluvní strany se dohodly, že za infonnace tvořící obchodní tajemství dle ust. § 504 OZ považují 
informace uvedené v příloze č. 2 smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany deklarují, 
že výše specifikované utajované údaje nejsou informacemi o rozsahu a příjemci veřejných 
prostředků ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Vlastníkem těchto konkurenčně významných, určitelných, 
ocenitelných a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupných informací je prodávající. 
V případě, že jsou tyto informace uvedeny jakožto položkové ceny v daňových dokladech, a to jak 
prodávajícího, tak jeho poddodavatelů, a případně v dalších dokumentech jako jsou výzvy, 
poptávky, nabídky, objednávky, výstupy jednání komise týkající se smluvních stran, přílohy této 
smlouvy a její dodatky včetně případných příloh k těmto dodatkům, nesmějí být poskytovány 
třetím stranám bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího. Smluvní strany 
tímto deklarují, že toto ustanovení je odrazem vůle prodávajícího zajistit odpovídajícím způsobem 
utajení předmětných informací.

6. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kteiými se seznámil 
v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, 
které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám 
(mimo své poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu§ 1730 OZ důvěrné.

7. Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho 
osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností, které 
vyplývají z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

8. Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, 
ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

9. Prodávající prohlašuje, že má veškeré potřebné certifikáty, oprávnění apod. potřebná k plnění 
předmětu této smlouvy, včetně všech práv k jejich užití.

10. V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plnění tohoto smluvního 
vztahu, je povinností smluvní strany, která vznik takovéto skutečnosti zjistí, neprodleně o této 
skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strana, u které tylo skutečnosti vznikly, 
se zavazuje navrhnout způsob řešení vedoucí k jejich odstranění.
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11. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy 
vylučovaly, a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí 
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oběma smluvními stranami 
podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. O změnách 
v osobách, identifikačních údajích osob, jakož i prodloužení doby splatnosti uvedené na daňovém 
dokladu poskytovatelem, nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný dodatek dle tohoto 
odstavce. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro notifikováno takovýchto změn 
postačuje písemné oznámení druhé smluvní straně, které však musí být učiněno bez zbytečného 
odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (pro účely této smlouvy se za písemné oznámení považuje 
i údaj uvedený na daňovém dokladu).

13. Prodávající souhlasí se uveřejněním textu této smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny, 
jakož i dalších dokumentů dle účinných právních předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

14. V případě nesouladu textu smlouvy s textem přílohy, platí text uvedený ve smlouvě, 
přičemž příslušný text přílohy je neplatný v rozsahu, v jakém odporuje textu smlouvy.

15. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v Informačním systému registru smluv.

16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1 - Specifikace dodávaného zboží - 3 strany

č. 2 - Cenový rozklad plnění - 1 strana

č. 3 - Seznam příslušenství, nářadí, přípravků a pomůcek - 1 strana

č. 4 - Komplexní systém logistické podpory - 3 strany

č. 5 - Dodací list - 1 strana

č. 6 - Katalogizační doložka - 1 strana

V Praze 
Za kupujícího:

V Praze
Za prodávajícího:

Mgr. Zora Skurčáková, MBA 
ředitelka

Ing. Jiří Sadílek 
jednatel
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Příloha č. 1 smlouvy č. 175210222
Počet stran: 3

SPECIFIKACE DODÁVANÉHO ZBOŽÍ

zpracovaná na základě minimálních technických parametrů a kritérií 
„Radlice sněhová (letištní) - nákup“

1. Základní nopis

Předmětem je dodávka 3 kompletů sněhové (letištní) radlice složené ze štítu radlice, elektrohydraulického 
zvedacího zařízení (HOZ) a přetáčecího mechanismu připojitelného k upínacímu zařízení vozidla Tatra 
1 -815 8x8 VVN/VT (dále jen „Tatra T-815“) s ovládacími prvky zařízení umístěnými v kabině vozidla. 
Vozidla Tatra T-815 jsou ve vlastnictví Armády ČR.

Přetáčecí mechanismus umožní provádění úklidu sněhové vrstvy v závislosti na působení větru 
a zároveň umožní využít čelní polohu radlice k tlačení sněhových bariér z ploch prostorných stanovišť 
letadel přímým směrem.

2. Požadavky na sněhovou radlici:

Požadované parametry DOPLNÍ
ÚČASTNÍK*

Sněhová
radlice

Minimální pracovní šířka radlice 5 000 mm 5 515 mm 1

Minimální stranové nastavení 
radlice do pracovní šířky 
(při úhlu nastavení 45°)

3 900 mm 3 900 mm 1

Maximální hmotnost kompletu 
radlice přizpůsobená k nesení 
vozidlem Tatra T-815

1 200 kg 1 200 kg 1

Výška štítu radlice (pluhu) 1 000 - 1 200 mm 1 090 mm 1

Maximální pracovní rychlost 40 km/hod 40 km/hod 1

Minimální výška zdvihu radlice 300 mm 400 mm 1

Radlice může kombinovat kovové prvky rámu a korpusu 
štítu z tvrzeného plastu pro odlehčení nápravy vozidla

ANO
(celokovová)

2

Použití štítu z tvrzeného plastu je podmíněno jeho 
provedením v oranžové barvě ANO 3

Tvar radlice zabraňující přepad sněhu přes horní hranu 
při max. natočení a pracovní rychlosti ANO 3

Radlice vybavena pryžovými nebo jinými nekovovými břity 
zabraňujícími poškození povrchu pohybové plochy letiště ANO 3

Vedení radlice na dvou výškově stavitelných pojezdových 
kolečkách pro maximální účinnost odklízení sněhu ANO 3

Orientační body pracovní šířky na obou koncích radlice 
viditelné z místa řidiče označené praporky ANO 3

1



Příloha č. 1 smlouvy č. 175210222

Počet stran: 3

Radlice vybavena výstražným barevným značením 
(vizuální bezpečnostní prvky a obrysová světla) 
pro nadrozměrné vybavení vozidel

ANO 3

Výbavu tvoří podpěry pro odstavení dočasně nepoužívaného 
vybavení, pro uskladnění a údržbu ANO 3

Zvedací - 
přetáčecí 

mechanismus

Kompatibilita zařízení s upínacím zařízením vozidla UT-815 ANO 3

Elektrohydraulické zvedací zařízení (HOZ) ANO 3

Hmotnost mechanizmu včetně radlice v mezi únosnosti 
předních náprav vozidla TATRA T-815

ANO 3

Pracovní režim v libovolném natočení a zdvihu radlice ANO 3

Plovoucí nebo pevný režim hydraulického ovládání 
zdvihu/spouštění radlice ANO 3

Použití standardních hydraulických hadic a koncovek 
ke snadné montáži/ demontáži ANO 3

Napáj ení zařízení
(vlastní / z vozidla) 2/24 V

Z vozidla, 12 
nebo 24 V

2

Ovládací a 
kontrolní 

panel

Sdružené ovládání pro řidiče vozidla ANO 3

Vizuální kontrola činnosti radlice ANO 3

Elektronické ovládání jednotlivých pracovních režimů 
radlice (natočení, zdvih) z kabiny vozidla ANO 3

Ovládání sněhové radlice řidičem vozidla ANO 3

Provozní
režimy

Oboustranné - symetrické natočení radlice ANO 3

"Plovoucí" režim (kopírování povrchu vozovky) 
v libovolném úhlu natočení radlice ANO 3

Pevný režim v libovolném úhlu natočení radlice ANO 3

Pevný režim při částečném zdvihu radlice 
(libovolná výška) ANO 3

Kombinace obou režimů ANO 3

Obecné 
požadavky na 

zboží

Komplet radlice čerti fíkován od zkušební organizace 
pro údržbu letištních nebo silničních vozovek ANO 3

Montáž letištní radlice na čelní pracovní desku vozidla 
dle DIN 76 060 vel. 5 ANO 3

Rozdíly čelní pracovní desky a upínacího zařízení řešeny 
mezikusem

ANO
(mezikus)

2

2



Příloha č. 1 smlouvy č. 175210222
Počet stran: 3

Technická životnost větší než 20 let 25 let 1

Vysoce odolný povrchový nátěr kovových částí odolný 
agresivním chemickým rozmrazovacím látkám 
používaným na letištích v jedné z barev:
- RAL 1018 - „žlutá zinková“
- RAL 1021 - „žlutá hořčičná^
- RAL 1032 - „banánová žlutá“
- RAL 2011 - „oranžová tmavá“

RAL 1018 1

Radlice bez nápisů a další grafické úpravy mimo výstražná 
značení ANO 3

Instrukce pro vyplněni:

konkrétní údaj 1
konkrétní údaj - popis řešení 2

vyplnění "ano" - pokud nabízené zařízení dané parametry splňuje 3

3
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SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ, NÁŘADÍ, PŘÍPRAVKŮ A POMŮCEK

k zajištěni běžného provozu, údržby a oprav zboží 
včetně náhradních, často měnitelných dílů spotřebního charakteru

1) Opěrné stojánky pro skladování sněhových radlic

Příloha č. 3 smlouvy č. 175210222
Počet stran: 1

1
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Počet stran: 3

KOMPLEXNÍ SYSTÉM LOGISTICKÉ PODPORY

provozu, údržby a oprav zboží po celou dobu technické životnosti

Kontrolní prohlídka (KP) se provádí:
- při přípravě techniky k použití (před výjezdem, výcvikem apod.);
- během používání (při zastávkách, přestávkách ve výcviku apod.).
Při ní se technika kontroluje, odstraňují se zjištěné závady, připravuje se k dalšímu provozu.

A) Sněhový pluh
1) Zkoušku funkčnosti výstražného osvětlení
2) Zkouška funkčnosti hydraulického systému (Zvedání/spouštění, přetáčení, funkčnost pravítek 

hydromechanického akumulátoru)
3) Kontrola funkčnosti a nastavení opěrných pojezdových kol
4) Kontrola stavu stíracího břitu
5) Kontrolu případných mechanických poškození pluhu
B) Elektrohydraulická centrála
1) Kontrola hladiny oleje
2) Kontrola funkčnosti ovládacích prvků
3) Kontrola utažení zajišťovacích šroubů na rámu
4) Kontrola těsnosti hydraulického systému

Údržba po použití (ÚPP3 se provádí:

- po ukončení používání techniky bez ohledu na odpracované provozní jednotky (Mh, km).
Cílem je zkontrolovat stav techniky a její připravenost k dalšímu používání. Hlavní pozornost 
se věnuje provozně namáhaným skupinám přímo ovlivňujícím provoz.

1) Očištění pluhu
2) Promazání pluhu dle mazacího plánu
3) Kontrola funkčnosti dle postupu KP

Základní údržba (ZÚ) se provádí:
- u techniky, která byla v používání;
- dvakrát za měsíc, v rámci přípravy techniky k používání (v letních nebo zimních podmínkách).
(při ZÚ se na technice odstraňují zjištěné závady a poruchy techniky, nedostatky v úplnosti 
a funkčnosti výbavy a příslušenství)

Základní údržba je součástí KP, ÚPP a TÚ a dále se provádí odstranění závad na základě 
vzniklého problému a jeho příčiny.

Technická údržba (TÚ) č. 1 (nebo č. 2) se provádí:
- podle skutečně odpracovaných provozních jednotek (Mh, km), nebo',
- podle stanovených časových norem (týden, měsíc, čtvrtletí, apod.).
(TU techniky se provádí nejméně jednou za kalendářní rok, maziva se vyměňují podle norem jejich 
životnosti)

A) Sněhový pluh
1) Po prvních 4 hodinách práce 

Kontrola dotažení šroubů, spojek, hadic a pásek.
2) Každých 8 pracovních hodin

Kontrola: - Nastavení opěrného kola (lem pod úroveň břitu)

1
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Těsnosti hydraulické soustavy
- Dotažení šroubu na spojovacích místech s deskou nosiče
- Opotřebení břitu a dotažení šroubů břitu
- Funkčnosti bezpečnostních zařízení

3) Každých 50 pracovních hodin
Kontrola - Nahuštění pneumatik (max. tlak 1 000 kPa)

- Stavu piktogramů na stroji (při nečitelnosti je nutná výměna)
- Dotažení šroubů, spojek, hadic a pásek

Promazání mazacích míst, středového sloupku, sloupků opěrných kol, mechanických táhel a čepů.
4) Před zahájením sezóny (lx ročně)

Kontrola: - Zda není nosný rám radlice porušen, zejména klouby, závěsy a nejvíce namáhané
části zařízení
- Opotřebení břitu (v případě nutnosti vyměňte)
- Zda nejsou porušeny upevňovací šrouby břitu a jejich utažení 

Hydraulických válců, zda nejeví stopy poškození
Těsnosti hydraulické soustavy 

Namazání všech pohyblivých částí zařízení
Očištění rychlospojek, kontrola jejich těsnosti (v případě nutnosti vyměňte)

B) Elektrohydraulická centrála
1) lx ročně

Údržba elektrohydraulických ventilů 
Doplnění hladiny oleje

Zvláštními druhy údržby (ZDÚ) jsou:
- příprava techniky pro použití v letním a zimním období;
- údržba po použití ve zvlášť těžkých podmínkách;
- doplňková údržba (stanovená výrobcem);
- údržba během skladování.

1) Údržba po použití ve zvlášť těžkých podmínkách
(Do tohoto použití spadá provoz agresivních solných roztoků.)
Po ukončení práce se musí stroj umýt saponátem a promazat a impregnovat všechny části pluhu

2) Údržba během skladování pluhu 
Pečlivé umytí radlice
Přelakování povrchově poškozených míst 
Namazání celé radlice
Pokud je radlice vybavena břity z vulkolanu, musí se dbát, aby se břity nedotýkaly země 
Při skladování se také nesmí dotýkat opěrná kola země
Při skladování ve venkovních podmínkách musí být zakryté elektrické a hydraulické rozhraní

Příprava techniky nro použití v letním a zimním období (PTLO, PTZO)
Vždy před začátkem provozního období je prováděna příprava v tomto rozsahu:
Kontrola: - Zda není nosný rám radlice porušen, zejména klouby, závěsy a nejvíce namáhané

části zařízení
Opotřebení břitu (v případě nutnosti vyměňte)
Zda nejsou porušeny upevňovací šrouby břitu a jejich utažení 
Hydraulických válců, zda nejeví stopy poškození 
Těsnosti hydraulické soustavy 

Namazání všech pohyblivých částí zařízení
Očištění rychlospojek, kontrola jejich těsnosti (v případě nutnosti vyměňte)

2
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Doplňková údržba (stanovená výrobcem):
Např. výměny pryžových dílů a hadic po 1 roce používání, apod.
Tato údržba obsahuje výměnu základních opotřebitelných komponentů

1) *stírací břit po 1 měsíci provozu
2) Hydraulický olej Ix za 2 roky
3) Pneumatiky, hydr. hadice a blatníky lx za 2 roky

*časový interval výměny opotřebitelných komponentů je pouze orientační, vždy záleží na aktuálním 
stavu a opotřebení těchto dílů

Střední oprava (SOL
je nutno stanovit limit provozních jednotek a časové omezení dle dokumentace techniky

Generální oprava CGOI:
je nutno stanovit limit provozních jednotek a časové omezení dle dokumentace techniky

Podklad pro Informační systém logistiky AČR:

NORMA SPOTŘEBY PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA SLEDOVANÉ
PROVOZNÍ

ÚDAJEIDENTIFIKACE
TECHNIKY

NORMA NA PROVEDENI

Paliva Oleje tú e. i TÚ č. 2 TÚ C.3 tú e.4 SO GO STK km Mh

1 q —'
£ O O i—

-C
H i— H

Název - typ 5
O O £ £ £ • £W'i >zs X X X X
I 5 £ £ £ £

Radlice
Po

prvních 4
Po

prvních 8

Přř*H
sněhová
LLV60

X X X X Každých

50
sezonou/l 

x ročně

6

Let

12

Let
X X ANO
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DODACÍ LIST

Číslo smlouvy: 175210222

Dodací list k vydanému daňovému dokladu:

Prodávající: Glomex MS, s.r.o.
Pomněnková 1256/61
106 00 Praha 10
Česká republika
IČO: 28426525
DIČ: CZ28426525

Kupující:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
16000 Praha 6
Česká republika
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Telefon: 222 541 719
Fax: 226 013 280
Mobil: 731169 104
E-mail: info@glomex-ms.com 
www: www.glomex-ms.com

V zastoupení:
Sekce vyzbroj ování a akvizic 
odbor vyzbroj ování vzdušných sil 
nám. Svobody 471
160 00 Praha 6
Česká republika

Způsob dopravy: Místo určení:
Vojenský útvar 2436 Pardubice
Zástupce uživatele:

Vystaveno:

Zástupce kupujícího:
VÚ 5512 Štěpánov u Olomouce 
tel. 973 408 001, fax: 973 408 010

IDED:

Název zboží Typ Výrobní číslo Počet MJ

Prodávající:

datum

Zástupce kupujícího:

jméno a příjmení (hůlkovým písmem) 
podpis a razítko

datum jméno a příjmení (hůlkovým písmem)
podpis a razítko

Zástupce uživatele:

datum jméno a příjmení (hůlkovým písmem)
podpis a razítko

1
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KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1

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:

1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále 
jen „SPUK”) 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/mcrlnew/.

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 „OdKM”) správnost údajů nezbytných 
k provedení popisné identifikace jiným způsobem.

3. Doručit OdKM SPÚK v termínu 25 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím 
aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.

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 agenturou3každé smlouvou definované 
položky zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 24 a podléhající katalogizaci podle 
zásad NCS a JSK.

5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 15 dnů před 
fyzickým dodáním předmětu smlouvy.

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

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

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

Kontaktní adresa:
átní ověřování jakosti

.okm.army.cz WAP: http://wap.okm.armv.cz 

FAX: 973 213 930 E-MAIL: katalogizace@annv.cz

Úřad pro obr; 

ODDĚLENÍiKAT 

nám.Svob 

160 01 P 

TEL.: 97,

féáci, katalogizaci a s 

CE MAJETKU

uživatel?1íbf'1'ERNET:
www
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2 Prodávajícím
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MLsa

Fyzická
ověřování jafogj 5i 
katalogizačnRtftsgfil 

Aktuální sdjgj$pji

1.05

Itnost
Uzavírané po
Youžitím dDiliBitkfoliWúčely JSK a NCS. 
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