
Kupní smlouva Č. 175110192
1. část veřejné zakázky

„Náhradní díly na techniku T-72 - nákup"

Smluví strany:
česká republika — Ministerstvo obrany
se síd1 m: Tychonova I, 160 01 Praha 6
jejímž ménem jedná: Mgr. Daniel KOŠTOVAL, náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a

akvizic MO,
se sídI m kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: anka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo ú tu:
kontak í osoba ve věcech smluvních:

Ing. Ji
e-mail

kontaktní osoba ve věcech tec
pplk. Ing. Vojtěch Vyroubal, tel.
e-mail:

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

(dále j n „kupující") na straně jedné

a

EXCA 1BUR ARMY spol. s r.o.
zapsán obchodním rejstříku, vedenému Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 41695
se sídle Kodaňská, 521/57, 101 00 Praha 10- Vršovice
jednají : Jaroslavem SKÁLOU, jednatelem
kontalct í osoba ve věcech smluvních:

Mgr.
e-mail

kontakt ' osoba ve věcech technicko-organizač
Ing. Bedřich S
e-mail: bedric

IČ: 645 73 877
DIČ: CZ699003219
bankov í spojení: obočka Pardubice
číslo úč

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

(dále je ,prodávající") na straně druhé

Kupní smlouva Č. 175110192
I. Část veřejné zakázky
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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 náhradních dílů zabezpečit údržbu a vojskové opravy tanků
T-72 M4CZ (T-72) a tím provozuschopnost a bojeschopnost těchto vozidel.

Článek 2
Předmět smlouvy

1.Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu náhradní díly pro tank T-72 M4 CZ
(T-72) v požadovaném sortimentu a množství podle Přílohy Č. 1 této smlouvy (Specifikace
náhradních dílů a cena), odpovídající technické dokumentaci výrobce (dále jen „zboží" nebo
také „náhradní díly"), při spinění všech ostatních podmínek podle této smlouvy.

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

Článek 3
Kupní cena

I. Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších předpisů a činí:

Cena bez DPH: 8 307 015,00 Kč
Částka DPH (sazba 21%) I 744 473,15 Kč
Celková cena včetně DPH: 10 051 488,15 Kč

(slovy: desetmilionůpadesátjedentisícčtyřistaosmdesátosm 15/100 korun českých)

2.Celková cena se skládá z cen jednotlivých položek náhradních dílů za požadované množství,
které jsou uvedeny v Příloze Č. 1 této smlouvy (Specifikace náhradních dílů a cena).
Jednotkové ceny náhradních dílů bez DPH jsou cenami nejvýše přípustnými a nelze je překročit.
V případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů bude pro falcturaci použita
sazba DPH účinná v příslušný den zdanitelného pinění.

3.Jednotkové ceny náhradních dílů bez DPH zahrnují veškeré náklady prodávajícího spojené
s dodávkou zboží podle této smlouvy.

Článek 4
Místo a doba dodání, dodací podmínky

I. Místem dodání náhradních dílů je Vojenské zařízení 5512 štěpártov, Nádražní ul., PSČ 783 13.
Kup ží náčelníka Vojenského zařízení 5512 štěptinov
(tel. ), nebo jí „pověřená osoba").
Kontaktní osobou je Ing. Viktor Kozák, tel.: nebo Ing. Jindřich
Vymétal, tel.

2. Prodávající je povinen dodat náhradní díly v roce 2018, nejpozději do 17. prosince 2018 a to i
dílčími dodávkami, za což se považuje dodání jedné nebo více položek náhradních dílů
v uvedených počtech kusů podle Přílohy Č. 1 této smlouvy (Specifikace náhradních dílů a
cena).
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3. Pro ávající je povinen uvědomit pověřenou osobu kupujícího nejméně 10 dnů předem 
o připravenosti předat náhradní díly v místě dodání a to pro každé dílčí pinění. 

4. Prodávající je povinen předat kupujícímu náhradní díly podle tohoto článku pouze v pracovní 
dny kě době od 08,00 do 14,00 hod. a dále je povinen dopravit zboží do místa dodání včetně jeho 
složění na konkrétní místo určené pověřenou osobou. Současně je prodávající povinen 
k předávaným náhradním dílům předat kupujícímu doklady v českém jazyce potřebné pro 
přeVzetí a užívání těchto náhradních dílů. 

5. Prodávající dodá kupujícímu zboží nové, nepoužívané, nerenovované, vyrobené max. 2 roky 
před rokem dodání (rok dodání-2), v případě pryžových dílů vyrobené max. 1 rok před rokem 
dodÁní (rok dodáni-1), které bude odpovídat platným předpisům. 

6. Dodivané náhradní díly musí být zabaleny v bariérové fólii (po jednom či více kusech), uložené 
v kal-tónových krabicích nebo jiných vhodných přepravních obalech, jejich balení musí umožnit 
přepravu, uskladnění a ochranu před poškozením. Jednotlivé minimální balení náhradních dílů se 
prodtívající zavazuje označit názvem, skladovým číslem NATO (NSN) a počtem kusů. Náhradní 
díly j velkých rozměrů budou baleny obdobným možným způsobem. Balení a ošetření 
(konkervace) náhradních dílů musí zabezpečit ochranu proti korozi po dobu minimálně 24 
měsíců ode dne dodání při jejich skladování a dobu skladovatelnosti min. 24 měsíců ve zděném, 
nevyápěném objektu při rozmezí teplot okolního vzduchu -32° C až +44* C, při relativní 
vlhk sti vzduchu do 78% při teplotě +28° C. 

7. Za úLlem předání a převzetí náhradních dílů v místě dodání je prodávající povinen vyhotovit 
doda í list ve čtyřech výtiscích, který bude obsahovat zejména označení prodávajícího 
a ku ujícílto, číslo této smlouvy, název dílu, počet dodávaných kusů, cenu dílu bez DPH 
a $ D H, místo a datum předání zboží a jméno a podpis zástupce prodávajícího, který zboží 
před 1. Pokud pověřená osoba kupujícího zboží převezme, potvrdí toto převzetí podpisem 
(v četě uvedení jména), otiskem razítka Vojenského zařízení 5512 Štépánov a dopiněním 
identifikátoru dodávky (IDED) na dodací list. Jeden výtisk dodacího listu je určen pro pověřenou 
osob a tři výtisky pro prodávajícího. Dodací list nahrazuje přejímací protokol. 

8. Povětená osoba kupujícího nepřevezme vadné nebo neúpiné náhradní díly. V takovém případě 
sepí4 s prodávajícím protokol o nepřevzetí zboží, ve kterém bude uveden důvod odmítnutí zboží 
s vyt ením vad či neshod, datum a čas odmítnutí převzetí zboží a podpisy pověřené osoby 

upce prodávajícího. 

  

Článek 5 
vlastnického práva a nebezpečí škody 
k náhradním dílům okamžikem jejich převzetí pověřenou osobou 
listu. V témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody 

Přechod 
Kupujíc nabývá vlastnické právo 
a podpis m příslušného dodacího 
na náltra nich dílech. 

i 

Článek 6 
Platební a fakturačni podmínky 

I. Prodá ajíci bude oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „fakturu") za náhradní díly po jejich 
řádn«n dodání (i dílčím dodání) a podepsání dodacího listu pověřenou osobou kupujícího. 
Vysta ená faktura včetně jejího doručení kupujícímu musí být v souladu s tímto článkem a 
fakturovaná částka musí odpovídat cenám uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy. Na dodávku 
náluttáních dílů neposkytne kupující prodávajícímu žádnou zálohovou platbu. 

2. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména 
náleží osti 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 
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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 2 smlouvy (Katalogizační doložka), pokud budou předmětem fakturace náhradní 
díly, 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 
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 
doručena 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 7110vll ode dne doručení nové faktury. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě 
splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána kupujícím; není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena 
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. 

7. Na faktuře musí být uvedeny identifikační údaje kupujícího v následující podobě: 
česká republika — Ministerstvo obrany 
Tychonova 1 
160 00 Praha 6 
IČO: 601 62 694, DIČ: CZ60162694 
v zastoupení: 
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
odbor vyzbrojování pozemních sil 
nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6 

8. Faktura musí být doručena na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 

Článek 7 
Záruční podmínky 

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na náhradní díly záruku za jakost podle § 2113 až 2117 ObčZ 
po dobu 24 měsíců. Tato záruka běží ode dne převzetí jednotlivých náhradních dílů (dílčího 
pinění) a podpisu příslušného dodacího listu pověřenou osobou a skončí po 24 měsících ode dne 
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převzetí jednotlivých náhradních dílů (dílčího pinění). Záruční doba neběží po dobu, po kterou
nemůže kupující užívat náhradní díly pro jejich vady, za které odpovídá prodávající.

2. Redlamace, resp. vady zboží bude uživatel zboží uplatňovat u prodávajícího písemně e-mailem,
nebo datovou zprávou s tím, že v případě e-mailu prodávající bude povinen nejpozději
nás edující den potvrdit obdržení reklamace a současně budou reklamace uplatňovány poštou na
adi4se pro doručování korespondence prodávajícího uvedené v záhlaví této smlouvy. Za datum
uplÁtněnt reklamace se považuje den, kdy prodávající uplatnění 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. O uplatněných reklamacích je
prollávajíci povinen, v případě státního ověřování jakosti u tuzemského výrobce, neprodleně
informovat zástupce Úřadu. Kupující předá kopii reklamačních protokolů uplatněných a
uznaných re a adresu Nám.Svobody 471/4, Praha 6, PSC 160 01, případně
faxem na čísl

3. Pro iávajíci je povinen odstranit vadu ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud
kupující v odůvodnitelných případech nerozhodne (písemně potvrdí e-mailem nebo datovou
zprivou) o prodloužení této lhůty. V případě sporu o uznání reklamace do doby jeho vyřešení,
nebbžl uvedená 30 denní lhůta.

Článek 8
Katalogizace

.Prodávající bere na vědomí, že náhradní díly, které jsou kupujícím označeny jako položky
zásaoování, budou předmětem katalogizace podle 9 a násl. zákona Č. 309/2000 Sb.

2. Prodávající bere na vědomí, že předmět obchodně-závazkového vztahu bude předmětem
katalogizace podle zákona Č. 309/2000 Sb. K tomu se prodávající zavazuje, že na všechny
stan vené položky dodá Úřadu v termínech specifikovaných v textové části katalogizační
dok)" y (Příloha Č. 2 smlouvy) bezchybný a úpiný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále
jen ,SPUK"). Dále na všechny stanovené položky majetku charakteru položky zásobování
vyro ené v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2 dodá také návrh katalogizačních dat
výroku (dále jen „NKDV"), zpracovaný katalogizační agenturou. Předání SPÚK a NKDV je
sou 'stí pinění povinností prodávajícího podle této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou
úhraklu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.

3. Kuplijící požaduje katalogizovat jako položku zásobování náhradní díly uvedené v Příloze Č. I
této 6miouvy (Specifikace náhradních dílů a cena) pod pořadovými čísly: 1, 2, 7 až 14, 18 až
24,Jl až 34.

Článek 9
Smluvní pokuty

I. V případě prodlení prodávajícího s dodáním náhradních dílů podle této smlouvy, zaplatí
proizl vající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny jednotlivých položek náhradních
dílů rez 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,
zaplki prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny jednotlivých položek
náluirdnich dílů bez DPH, kterých se prodlení s odstraněním vady týká, za každý započatý den
prodlení.

3. V přpadě 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.

o4. Práv vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně
prvnl m dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
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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 zboží 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 odstoupit od této smlouvy podle odst. 3 písm. a) a b) tohoto článku pouze 
v rozsahu jednotlivých položek náhradních dílů, kterých se týká podstatné porušení smlouvy. 
V případě odstoupení od smlouvy podle odst. 3 písm. c) tohoto článku je kupující oprávněn 
odstoupit od smlouvy jako celku. 

Článek 11 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 7 stranách a 2 přílohách celkem o 3 stranách. 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, postupně 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, 
oprávněná 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 
oprávněny činit žádné právní úkony. 

4. Změna 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. 6 odst. 7 a změna čísel telefonů a faxů uváděných v jednotlivých ustanoveních této 
smlouvy, nebude považována za změnu této smlouvy. Každou změnu podle tohoto článku 
oznámí 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 OběZ. 
6. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy včetně případných dodatků ke 

smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sjednali dobrovolně a vážně za nijak pro ně 
nevýhodných 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 
uveřejněni 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. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
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Kupní smlouva Č. 175110192 
I. část veřejné zakázky 

Příl ha Č. 1 — Specifikace náhradních dílů a cena, 
Příl ha Č. 2 — Katalogizační doložka. 

  

  

V dne 

 

V P ze dne  

 

 

Ing. Petr 
Kratochvíl.  

':Digitálně podepsal Ing. 
Petr Kratochvíl 

;Datum: 2018.03.01 
14:39:23 +01'00' 

za kupujícího 
Mgr. Daniel KOŠTOVAL 

náměstek pro řízení 
e vyzbrojování a akvizic MO 

za prodávajícího 
Jaroslav SKÁLA 

jednatel 
na základě piné moci 

Ing. Petr KRATOCHVÍL 
Generální ředitel 

Sek 
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Plfloha C. 1

Smlouvy e. 175110E72-

, Poeti Mm: 2

Specifikace náhradních dílů a ceny
1. část veřejné zakázky

dodávky v roce 2018 do 17. n osince

Pe. Název
Reit/volalDalo

02.611
Kčal

_

Skittlavě tRlo
NATO(NSN)

Po1e1
1.u-.8--

Cena za kus (KO Cena za počet kez0 (Kt)
SOJ

Kata Nal
raeebre DPH rtem/ DPH bez 01,11 vinni DPH

1 LANO PRO MON7.PA5U Lv9M 34.28-179-SB 0020419346586
2 VENTIL PREPOURTREI 155-38-270 0020414035463
3 NÁDRŽ VENKOVNÍ PÁTÁ 175.33.01158.2 0020511622209 2910430001790
4 KOMPRESOR PISTOVAKISOSM 155.38.067-1 0020514010003 4310430001445
5 ODLUČOVAC OLEJE A VODY 115.60.002513/ 0020514100102 4330430002044-
6 SNIMA Č D-20 D20.000 0020515170106 5930430006862
7 ZAVLACKA 3.2505 >354-15 0020071010508
8 TRYSKÁ PZ.3317.014Á 0020071151304
9 TF-521F,N1 329-231 0020077552400
10 KOHOUT 172-36-031 SB-1 0020511294907
11 VENTIL ODVZOUSNOVÁCI 172.33-011 S134 0020311523212
12 PODLOŽKA 8%14 PRO SPOJE 520-06.002 0020511533305
13 VAHADLO 17644.00358.2 0020513171703
14 MANZETA 17242-023.1.Á 0020513220500
15 LÁHEV S1'LAČ.V7DUCH 3L 117240-9500 0020514070108 2530160063608
16 čis-ne VZDUCHU WHOOM FPT-100M/P 0020514680907 4240430001364
17 DYNAMO-STARTER S0.15 172.7021250 0020515133109 2920430002263
18 KRY1XA BK8.649-000A 0020516700803
19 TESNEN1 175-03.038 0020517070505
20 TYC ZAVESU 17344.016 0020517371004

21 VIKO A 52131-100 0020518073707
22 VLOŽKA A 52321-420 0020518074407
23 VE02.1:Á 434-80403 SB 0020518861607
24 TÁHLO 172.52.116 0020562760404

25 BLÁTNIK ODKLOP.PREDNi LE 17244491SB 0020574760207 2510160054099

26 BLATNIK ODKLOP.PREDNIPR 172-04492513 0020574770206 2510160054100

27 KARTÁČ VYTERAKU 2626.5E141.3 0011436012709 1015160033407



za di,ms: $ KitÚPLNÝ 613-44.1658-01 0020552790307 2510160003735
29 NÁVLEK HLA É K 2A46.M4C 729710.914038 0020576025922 1015160065242
30 SKŘÍNKA RO VODNÁ KR175.15.0000C2 0020316750303 1013430008769
31 ODMER R 172-23-SB-1 0020513600005
32 UKAZATEL P4citi NARO1U 172-74.381 0020516711401
33 ELEKTROMA NET 124741M-000 SB 0020516740102
34 KONZULA SE NEM1 175-15-016 SE1.1 0020517371100
35 VENTILÁtOQ KONZOLOU PO 175.700245845 0020515450109 2040160058640
M VENTILÁTOR KONZOLOU 172.71.07458 0020516580003 4144430034269
37 VENTILÁTOR ELITEL.S KON 172.7102258-2 0020516540108 4140430004270

Cena za dodá ky, které maj být uskutečněny v roce 2018: 8307015.00 10 051 488.15

V aule 2e &dm I nenabld nálvadn1 uvedeného RN(NSN),ale dfl pine zamenitelný, uvedené označen( dnu. kterého seto týká, přeškrtne a dopinl označení nabízeného dílu.



Příloha Č. 2 
Smlouvy Č. 175110192 
Počet stran: I 

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: 

1. 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/mcrInewi.  

2. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je: 
a) fotografie reálné 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 odděleni 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 45 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace 
umístěné na www.cz-katalou cz nebo na www.aura cz/mcrInew/. 

4. Na vlastni náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačruch dat o výrobku popisnou metodou identifikace 
položek v podobě elektronických transakci LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO s popisnými 
charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou' každé 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 subdodavatelů. 

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

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-kataloo.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.ez WAP: http://wap.olcm.armv.cz  
FAX: 973 213 930 E-MAIL: katalogizacť@arrny.cz  

Platná pro kupní smlouvy uzavírané po I . červenci 2013. 
2  Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS. 
3  Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §I I 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.okrn.anny.cz. 
4  Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier I viz odkaz na www.okm.army.cz  odkaz na 
www.intistructur/AC/135/welcome.htm. 

1 
Elektronick - 6.3.2018 

Certifikátt‘tora 
J.Č.

ActkeR#2.4., 
pbm.., da 219.21221,7 


