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,,Ověřeni balistické ochrany balistického panelu TBO 5 CZ"
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Smluvní strany

Objednatel:

sIdlo:
právní forma:
lČ:
DIČ:
zastoupený:

bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
datová schránka:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
zapsaný:

zastoupený:

bankovní spojení:
číslo účtu:
ve věcech technických:
ve věcech smluvních:
e-mail:

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
325-organizačni složka státu
00007064
CZ00007064

vedoucí odboru veřejných zakázek Po|icejního prezidia ČR

gs9ai55

0

9

vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod vtúvm
Dlouhá 300, 763 201 Slavičín
24272523
CZ24272523
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl
A, vložka 75859

ředitel odštěpného závodu VTÚVM, jednajÍcÍ ve
smyslu § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") tuto smlouvu.
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ČPředmět Smlouvy
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/1/Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek v ní sjednaných na svůj náklad a
na své nebezpečí splnit zakázku pro objednatele - ověřit balistickou odolnost jednoho
balistického panelu (Stand Allone) TBO 5 CZ dle ČSN 395360 a vydat protokol o
zkoušce včetně jednoznačné interpretace, zda vzorek splniknesplnil (dále jen
,,protokol o zkoušce") ve dvou výtiscích.

/2/Zhotovitel se zavazuje umožnit zástupci objednatele přístup k veškeré požadované
dokumentaci souvÍsejÍcÍ se zakázkou.

/3/Objednatel se zavazuje převzít protokol o zkoušce a zaplatit sjednanou cenu
způsobem a v termínu stanoveném touto smlouvou.

/4/Tato smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
v rámci výzvy k podání nabídky v souladu s usta'novenim § 27 zákona č. 134/2016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek - veřejná zakázka malého rozsahu.

/5/Objednatel se stává vlastníkem protokolu o zkoušce po zaplaceni celé ceny za
zakázku.

II.
Doba plněni, způsob plněni a místo plněni

D

/1/Objednatel se zavazuje zabezpečit kontrolované zboží na provedení zkoušek a
předat je nejpozději 1 den před zahájením zkoušek zhotoviteli, a to prostřednictvím
odpovědného pracovníka objednatele -

/2/Zhotovitel převezme kontrolované zboží na základě zápisu o předání, přičemž
podpisem zápisu na něho přechází nebezpečí škody na věci, a to do doby jeho
vrácení zástupci objednatele formou opětovného zápisu o předání.

/3/Zhotovitel a objednatel 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 řešeni k jejich
odstranění.

/4/Zhotovitel předá zástupci objednatele ve dvou výtiscích protokoly o zkoušce v místě
předáni - na adrese sídla zhotovitele (v místě provádění balistické zkoušky)
nejpozději do 21 dnů od předání vzorků zástupcem objednatele zhotoviteli.

/5/Závazek zhotovitele je splněn předáním protokolu o zkoušce ve dvou výtiscích
a vrácením ověřovaného vzorku zástupci objednatele formou zápisu o předání.

/6/ Zhotovitel se zavazuje informovat odpovědného pracovníka objednatele telefon icky o
termínu a místu předání protokolu o zkoušce nejméně 1 pracovní den předem.

/7/Zhotovitel je povinen v případě prodlení s dodáním protokolu o zkoušce zaplatit
smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z ceny zkoušky, která nebyla dodána
v termínu dle ustanovení odst. ČI. ||. odst. /4/ této smlouvy, přičemž cena za zakázku
je specifikována v ustanovení ČI. Ill. odst, /2/ této smlouvy.

/8/ Sjednanou smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli nejpozději do 30
dnů ode dne jeho písemného vyúčtování, doručeného objednatelem zhotoviteli.
V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od
odesláni vyúčtováni objednatelem.



Ill.
Cena za zakázku

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

/2/ Cena za zakázku je 16.528,90 Kč bez DPH a 20.000,00 Kč včetně DPH (slovy:
dvacettisíc korun českých).
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IV.
Platební podmínky

0

/1/ Zhotovitel je oprávněn vystavit platební doklad .(dále jen ,,faktura") ve dvou výtiscích
objednateli po dodání protokolu o zkoušce na základě zápisu o předání dle ČI. ll. odst.
/5/ této smlouvy.

/2/ Zhotovitel se zavazuje předat fakturu přímo zástupci objednatele po dodání protokolu
o zkoušce na základě zápisu o předání dle ČI. ll. odst. /5/ této smlouvy nebo fakturu
doručit objednateli ve lhůtě do 14 dnů po podepsání zápisu o předání dle ČI. || odst.
/5/ této smlouvy poštou na adresu: · '
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/3/ Objednatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení.
V případě pochybností se dnem doručeni rozumí třetí den ode dne odeslání faktury
zhotovitelem.
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/4/ Pro případ prodlenI se smluvní strany dohodly:

0

a) na smluvním úroku ve výši 0,05 % fakturované ceny za požadovanou zakázku s
dph, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit objednatel zhotoviteli do
30 dnů po doručení zhotovitelem písemně zúčtovaném sniluvním úroku za nesplnění
závazku dle ČI. lV. odst. /3/ této smlouvy.

V.
Povinnost mlčenlivosti

/1/Objednatel a zhotovitel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích,
které jim jako důvěrné byly poskytnuty a jejichž předání dalším subjektům by mohlo
poškodit práva toho, kdo je poskytl.

VI.
Odpovědnost za škodu

/1/Odpovědnost za škodu se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

VIl.
Odstoupení od Smlouvy

/1/Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel závažným
způsobem porušil povinnosti stanovené v této smlouvě.
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r /2/Odstoupeni od této smlouvy musí být odůvodněno a nabývá účinnosti dnem jeho
doručení druhé smluvní straně.

VIII.
Ukončení Smlouvy

/1/Tato smlouva je splněna provedením předmětu činnosti dle článku 2 této smlouvy.

/2/Tato smlouva je ukončena:
a) dnem ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy stanoveným v této smlouvě,
b) dnem doručeni písemného odstoupení od této smlouvy objednatelem,
C) dnem nabytí účinnosti dohody smluvních stran o ukončení této smlouvy.

lX.
Závěrečná ustanoveni

0

/1/Tato smlouva může být doplňována, upravována a měněna pouze písemnými, po
sobě číslovanými dodatky k této smlouvě, podepsanými smluvními stranami.

/2/Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

/3/Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po jejich
podpisu dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotoveni.

/4/Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy stvrzují, že jimi uvedené údaje, na
jejichž základě je uzavřena tato smlouva jsou správné, úplné a pravdivé.

/5/Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své
podpisy.

X.
Platnost a účinnost Smlouvy

/1/Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou - do 31. 7. 2018 a nabývá platnosti a
účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
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Slavičín dn, 2018

ředitel odštěpn' o závodu VTÚVM
zhotovitel

(razítko a podpis)

P,,h, d,, 2018

vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

objednatel
(razítko a podpis)
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