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RÁMCOVÁ DOHODA
o dílo — Servis, údržba a oprava nástaveb ženijních strojů T 813 AM50 včetně

podvozku, mostu a příslušenství

č. 169571/2018-6624

L Smluvní strany

Objednatel:
Česká republika — M
Se sídlem:
IČO: 60162694
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřen

Se sídlem na adrese:

Kontaktní osoba ve v

Adresa pro doručová

Zástupce objednatele edání a převzetí služby:

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:



Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání:

Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „zhotovitel"),

Smluvní strany podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
OZ) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto

rámcovou dohodu o dílo — Servis, údržba a oprava nástaveb ženijních strojů T 813 AM50 včetně
podvozku, mostu a příslušenství

(dále jen „dohoda").

2. Předmět a účel Dohody.._
2.1. Zhotovitel se zavazuje na své nebezpečí, na svůj náklad a na vyzvání provádět dílo za

podmínek a způsobem stanoveným touto Dohodou a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za
provedení díla.

2.2. Předmětem díla se pro účely této Dohody rozumí provedení servisní údržby a pozáruční běžné
opravy techniky - nástaveb ženijních strojů T 813 AM50 včetně podvozku, mostu a
příslušenství blíže specifikované v příloze č.1 této Dohody a podle technických podmínek
výrobce v platném znění (dále jen „TP"), ČSN a souvisejících obecně platných právních
předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo změny počtu techniky v závislosti na organizačních
změnách v resortu MO.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno dílčím způsobem. Za dílčí způsob
provedení díla se považuje samostatné pinění díla na základě objednatelem vystavené výzvy k
rámcové dohodě pro každý druh techniky podle čl. 2.1 této Dohody.

2.4. Před vlastním provedením běžné opravy je zhotovitel povinen provést zdarma defektaci
techniky s cílem defektovat rozsah poruchy, potřebu náhradních dílů a stanovit předpokládanou
cenu a lhůtu opravy. Provedení vlastní opravy bude realizováno na základě samostatné výzvy
k rámcové dohodě na opravu. Na opravy, u kterých je znám jejich přesný rozsah není nutno
provádět defektaci, ale rovnou se zpracovává výzva k rámcové dohodě.

2.5. Provedení servisní údržby je zhotovitel povinen provést v rozsahu stanoveném výrobcem na
základě objednatelem vystavené výzvy k rámcové dohodě. V případě, že je nutno v rámci
údržby provést menší opravu (mimo rozsah stanovený výrobcem) bude to uvedeno ve výzvě k
rámcové dohodě na servisní údržbu a zhotovitel je povinen při potvrzování výzvy uvést rozsah
potřeb náhradních dílů, předpokládanou cenu a lhůtu opravy.

2.6. Účelem této Dohody je zabezpečení trvalé provozuschopnosti techniky AČR.

3. Lhůty a místo pinění
3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla po podpisu Dohody poslední smluvní stranou a po

uveřejnění Dohody v registru smluv.
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3.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle čl. 2.1. této Dohody na základě výzev objednatele ode
dne účinnosti Dohody tj. dnem podpisu Dohody poslední smluvní stranou do 12 měsíců od
podpisu nebo do vyčerpání finančního limitu. O napinění výše uvedeného finančního limitu
bude objednatel zhotovitele informovat písemně.

3.3. Smluvní stran em předání a převzetí díla je adresa
zhotovitele tj. Doba předání a převzetí je dohodou
stran stanovena vždy v pracovní dny, a to Po-Čt od 07:00 do 14:30 hod., Pá od 07:00 do 12:00
hod. Místo pinění lze se souhlasem objednatele změnit. Pokud bude nezbytné místo pinění
změnit a objednatel s ním bude souhlasit, nesmí se tato skutečnost nijak dotknout dohodnutých
cen a termínu provedení dílčího pinění.

4. Cena
4.1. Cena za poskytnutou službu v rozsahu dle čl. 2. Dohody byla stanovena dohodou smluvních

stran v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
a vychází z předpokládaného maximálního limitu pinění. Cena za službu zahrnuje veškeré
náklady poskytovatele spojené se zajištěním jeho závazků vyplývajících z této Dohody.

4.2. Celkový finanční objem za službu v rozsahu dle čl. 2. Dohody je objednatelem stanoven
maximálně do výše:

1.500.000,- Kč vč. DPH
(slovy: jedenmiliónpětsettisíc00/100 korun českých).

Tento objem nemusí být ze strany objednatele napiněn. Celková cena díla bez DPH činí do
1.239.669,40 Kč, sazba DPH 21 % činí do 260.330,60 Kč. (DPH je stanovováno ve výši podle
platné právní úpravy). V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele
související s provedením díla.

4.3. Ceny uvedené v příloze č.1 této Dohody jsou cenami nejvýše přípustnými s již poskytnutou
slevou a jsou neměnné po celou dobu účinnosti této dohody, s výjimkou případu, kdy dochází k
úpravě výše zákonné sazby DPH. Účinností takové zákonné úpravy se ceny včetně DPH
upravují dle příslušné sazby DPH. Ceny ostatních náhradních dílů, které nejsou ve spotřebním
koši přílohy č.1 a budou objednateli nabízeny, musí být cenou v čase a místě obvyklou a určují
se z doporučených prodejních cen výrobce zařízení, od kterých se odečte sleva ve výši 5 %,
příp. výrobce náhradního dílu (dále jen „doporučené prodejní ceny"). Náhradní díly, které
nabízí zhotovitel běžným zákazníkům za ceny nižší, než jsou doporučené prodejní ceny nebo
ceny z ceníku náhradních dílů ponížené o slevu, je zhotovitel povinen objednateli dodávat a
účtovat za tyto nižší ceny.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílčí pinění lze na základě písemné dohody smluvních
stran dodatečně upravit v případě, kdy objednatel odsouhlasí provedení dodatečných prací
oproti sjednanému rozsahu zhotovovaného díla na základě informace zhotovitele (tzv.
vícepráce). Za „vícepráce" smluvní strany pro potřeby a účely této Dohody pokládají pouze
takové práce, které jsou ze strany zhotovitele objektivně doložené, nezbytné ke zprovoznění
a převzetí díla, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před jeho
uzavřením. V informaci o nutnosti provedení víceprací je zhotovitel pro objednatele povinen
současné uvést soupis změn v provedení díla, tyto změny ocenit, odůvodnit a zpracovat
kalkulaci v Kč s uvedením počtu hodin potřebných na provedení „víceprací" a jejich cenu,
druhy potřebných náhradních dílů (materiálu) a jejich cenu, případně uvede další konkrétní
související náklady. Změny v provádění díla nesmí zhotovitel zahájit před podepsáním dodatku
k objednávce, ve kterém smluvní strany dohodnou i případnou změnu ceny za dílo a změnu
doby provedení díla.
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5. Platební podmínky
5.1. Zhotovitel je povinen fakturovat jednotlivé dílčí pinění dle výzvy k rámcové dohodě.
5.2. Zaplacení ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí předmětu díla objednatelem

na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet
uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Objednatel neposkytuje zálohy.

5.3. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem přejímky každého dílčího pinění na základě
sepsaného „Zápisu o předání" s uvedeným datem provedené přejímky.

5.4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový doklad
(faktura) obsahovat číslo Dohody a čí tečňuje pinění, a
informaci o tom, že příjemce pinění je identifikaci
objednatele je zhotovitel povinen na t ést následující údaje:

inisterstvo obrany,
Konečný příjemce:

5.5. Daňový doklad doručí zhotovitel objednateli ve dvou výtiscích. Objednatel dílo zaplatí až na
základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí 30 dnů
od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Obdrží-li objednatel
fakturu v měsíci prosinec a leden, prodlužuje se její splatnost na 60 dnů. Objednatel je
oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje
požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úpinými doklady, nebo obsahuje
nesprávné cenové údaje.

5.6. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného pinění shledány důvody k napinění institutu ručení za
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

6. Způsob provedení díla; předání a převzetí díla; práva a povinnosti smluvních stran
6.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla spočívajícího v servisní údržbě techniky do 2

pracovních dnů od předání vozidla po podpisu výzvy a dokončit jej do 10 pracovních dnů od
jeho zahájení. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla spočívajícího v opravě (tj. opravě
nebo jen defektaci) techniky do 2 pracovních dnů od předání vozidla po podpisu výzvy
k provedení BO a dokončit jej do 14 pracovních dnů od jeho zahájení. Objednatel pověřil jako
své zástupce pro předání věci k provedení díla a následné k převzetí díla zástupce objednatele
oprávněné k jednání ve věcech technických (dále jen „přejímající").

6.2. Lhůtu pro dokončení díla stanovenou v čl. 6.1 lze v odůvodněných případech po dohodě se
zástupcem objednatele přiměřené prodloužit. Na důvodech prodloužení se musí zhotovitel a
zástupce objednatele písemně dohodnout. Lhůty pro provedení díla jsou blíže upřesněny
v každé výzvě k rámcové dohodě dle charakteru prováděného dílčího pinění.

6.3. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje Dohodě nebo
výzvě k rámcové dohodě. O převzetí, případně nepřevzetí věci po provedení díla v rámci
provozní zkoušky — kontroly technického stavu a úpinosti věci předávané podle příslušné
dokumentace, sepíší a podepíší zástupci zhotovitele a objednatele „Protokol o předání".
V případě nepřevzetí díla se do protokolu uvedou důvody jeho nepřevzetí. Smluvní strany
vylučují aplikaci ustanovení § 2609 OZ.

6.4. Zhotovitel je povinen při zhotovení díla používat díly a komponenty nové, tj. nepoužité,
nepoškozené a nerepasované, které nebudou staršího data výroby než maximálně 2 roky, u
pryžových částí musí být nové, nepoužité a max. 1 rok staré od data výroby, pokud se
zhotovitel s objednatelem v každém jednotlivém případě nedohodnou jinak. Díly budou
výrobcem schválené nebo od jiného dodavatele, které jsou stejné, nebo kvalitativně lepší a
homologované. Náhradní díly, které se prokazatelně již nevyrábí, musí být celkově repasované.
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Náhradní díly použité při pinění díla nesmí měnit užitné vlastnosti techniky a jejich technicko-
taktické parametry. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem dodat k opravě vlastní 
náhradní díly. 

6.5. Zhotovitel je povinen poskytnout pinou součinnost při ověřování správnosti účtování 
jednotkových cen náhradních dílů neuvedených v příloze č. 1 dle bodu 4.3 před podpisem 
výzvy. V případě požadavku pověřené osoby objednatele, je zhotovitel povinen poskytnout 
fotokopii dodacího listu dodavatele ND, umožnit nahlédnutí do objednávkového systému 
dodavatele ND (oficiálního ceníku výrobce) a/nebo doložit čestné prohlášení o započtení 
uvedené slevy. Porušení této povinnosti je vázáno smluvní pokutou. 

6.6. Pověřená osoba objednatele je oprávněna požadovat snížení ceny náhradních dílů v případě, že 
se nebude jednat o ceny v místě a čase obvyklé. 

6.7. Zhotovitel je povinen zabezpečovat pinění pouze zaměstnanci, kteří splňují podmínky odborné 
způsobilosti a jsou proškoleni z hlediska dodržení technologií a norem výrobce techniky. 
Spinění této povinnosti je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání doložit po celou dobu 
pinění Dohody. 

6.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu pinění Dohody vlastnit, nebo mít smluvně zajištěné 
potřebné diagnostické, montážní a servisní pomůcky a zařízení a tyto bude používat dle 
technologických postupů v rámci jednotlivých úkonů tak, aby nedošlo k znehodnocení 
materiálu a techniky nebo jeho částí (dílů). Spinění této povinnosti je zhotovitel povinen 
kdykoliv na vyžádání doložit po celou dobu pinění Dohody. 

6.9. Zhotovitel je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost písemně nebo předložit o této 
skutečnosti prohlášení. 

6.10. Objednatel je oprávněn v souladu s § 2593 OZ prostřednictvím pověřených pracovníků 
provádět průběžnou kontrolu provádění díla. 

6.11. Dílo, které již v průběhu provádění díla vykazuje nedostatky nebo odporuje Dohodě nebo 
výzvě k rámcové dohodě, musí zhotovitel nahradit na vlastní náklady bezvadným provedením. 
Vznikne-li tímto objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. 

6.12. Vlastníkem věci, předané zhotoviteli k provedení díla, je objednatel. 
6.13. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že na zhotovitele přechází nebezpečí škody 

na předmětu díla okamžikem jeho předání zhotoviteli k provedení díla. 
6.14. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá zhotovitel. 
6.15. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 

prokazatelné vzniklá škoda. 
6.16. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání přejímajícímu v místě pinění díla. 

6.17. Náhradní díly, které byly zhotovitelem při provádění díla demontovány z předmětu díla a 
nahrazeny novými, je zhotovitel povinen předložit objednateli před vlastním předáním dílčího 
pinění objednateli. Zástupce oprávněný objednatelem jednat ve věcech technických rozhodne, 
které z těchto náhradních dílů od zhotovitele převezme spolu s dílčím piněním. Ostatní 
náhradní díly prohlásí zástupce oprávněný objednatelem jednat ve věcech technických za 
odpad. Původcem tohoto odpadu je zhotovitel, který zajistí jeho zneškodnění v souladu se zák. 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 

6.18. Nepředloží-li zhotovitel před vlastním předáním dílčího pinění náhradní díly, které byly 
zhotovitelem při provádění díla demontovány z předmětu díla a nahrazeny novými, nebo 
nevrátí-li zhotovitel objednateli při předání dílčího pinění náhradní díly, o nichž zástupce 
objednatele oprávněný jednat ve věcech technických rozhodl ve smyslu čl. 6.15. této Dohody, 
že budou objednateli vráceny, má se za to, že dílčí pinění bylo předáno s vadami a tedy není 
dokončené. 
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7. Záruka za jakost 
7.1. V souladu s ustanoveními § 2619 OZ zhotovitel přejímá závazek záruky za jakost provedeného 

díla od data předání díla přejímajícímu po dobu 24 měsíců u náhradních dílů a záruční dobu na 
servisní a opravárenskou práci 12 měsíců. 

7.2. Záruku za jakost uplatňuje přejímající díla u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady na díle 
v záruce faxem nebo emailem a následně do 5 dnů zašle zhotoviteli písemné oznámení. 

7.3. Zhotovitel se vyjádří ke zjištěné vadě díla v záruce faxem nebo emailem do 3 dnů po obdržení 
oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že zámku za zjištěnou vadu díla uznal v piném 
rozsahu. Faxové nebo emailové oznámení je potvrzeno zprávou o výsledku komunikace 
vydanou přístrojem odesílatele. 

7.4. Zhotovitel zahájí odstraňování vad na díle v záruce nejpozději do 10 dnů po uznání záruky na 
zjištěnou vadu. Vady na díle v záruce budou odstraněny zhotovitelem nejpozději do 30 dnů od 
uznání záruky na vadu díla zhotovitelem. O odstranění vady díla v záruce bude sepsán a 
podepsán zástupci zhotovitele a objednatele „Protokol o odstranění vady a předání věci". 

7.5. Záruční doba neběží: 

7.5.1. po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně v 
piném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel; 

7.5.2. po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady pinění, za které odpovídá zhotovitel a 
které sice nebrání objednateli v řádném užívání pinění, ale vyskytnou se opakovaně. 

7.6. Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad zhotoviteli až do dne, kdy zhotovitel 
odevzdá objednateli příslušné pinění nebo jeho část po odstranění vady. 

7.7. Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží. 

8. Smluvní pokuty 
8.1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla ve lhůtě sjednané v čl. 6.1. této Dohody je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 
2 % z ceny dílčího díla vč. DPH avšak nejvýše 100% celkové ceny, přičemž za poslední den 
prodlení se považuje den převzetí díla objednatelem, bylo-li dílo převzato objednatelem bez 
výhrad, anebo okamžik vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo objednatelem převzato s 
výhradami. 

8.2. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u zhotovitele na jeho 
adrese pro doručování. 

8.3. Dále poskytovatel podle NV č. 351/2013 Sb. v případě, že dojde k prodlení se spiněním 
závazku objednatele, zaplatit náklady spojené s uplatněním každé pohledávky objednatele ve 
výši 1 200,- Kč. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na 
adrese poskytovatele pro doručování. Smluvní pokutu hradí poskytovatel bez ohledu na to, 
vznikla-li objednateli škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatné v piné výši vedle 
smluvní pokuty. 

8.4. V případě jednostranného odstoupení objednatele od dohody dle bodu 9.2 až 9.4 se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč, a to do 30 pracovních dnů 
od zániku smluvního vztahu a vystavení faktury. 

8.5. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení povinnosti dle čl. 6.5. jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 1 000, - Kč. 

8.6. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění 
reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady avšak nejvýše 100% celkové dílčí 
ceny. Tím není dotčen čl. 9. Dohody. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem 
prodlení s piněním povinnosti specifikované v tomto článku. 
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8.7. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý 
den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z 
prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 

8.8. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. 

8.9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná 
samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v piné výši. 

9. Zánik Dohody  
Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Dohoda zaniká vedle případů stanovených občanským 
zákoníkem také: 
9.1. Dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelné vynaložených nákladů, 
9.2. Jednostranným odstoupením od dohody objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení nebo porušil čl. 11 této Dohody. 

9.3. Jednostranným odstoupením objednatele od dohody, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li 
vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení; 

9.4. Jednostranným odstoupením od Dohody ze strany objednatele pro její podstatné porušení 
zhotovitelem. 

9.5. Jednostranným odstoupením od Dohody ze strany objednatele v případě uzavření rámcové 
dohody nadřízenou organizační složkou státu např. Sekcí vyzbrojování a akvizic MO ČR. 

9.6. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením dohody ze strany zhotovitele ve smyslu § 
2002 OZ, se rozumí: 
a) nedodržení doby provedení pinění díla podle čl. 6.1. této Dohody o více jak 10 dní; 
b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla; 
c) nedodržení ujednání o záruce za jakost díla; 
d) prodlení s odstraněním vad díla v záruce o více než 20 dní. 

10. Vyšší moc  
10.1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s piněním smluvních závazků 

dle této Dohody (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na 
vůli povinné smluvní strany a brání jí ve spinění její povinnosti z této Dohody, jestliže nelze 
rozumné předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky 
odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku smluvních závazků z této Dohody vznik 
nebo existenci těchto překážek předpokládala. 

10.2. Za překážky dle bodu 10.1. této Dohody se výslovně považují živelné pohromy, jakákoliv 
embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje nebo 
epidemie. Za živelné pohromy se zejména považuje požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, 
vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení. Za okolnost 
vylučující odpovědnost prodávajícího se výslovně nepovažuje jakýkoliv problém prodávajícího 
s piněním jeho subdodavatelů. 

10.3. Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí či mohou 
způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu podle této Dohody, či zánik nebo zrušení 
závazků podle této Dohody, jsou smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech 
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vylučujících odpovědnost informovat a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. 
Zhotovitel ani objednatel nejsou oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj 
prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní 
strany v co nejkratší době. V případě porušení této povinnosti spolupracovat, kteroukoli 
smluvní stranou, je tato smluvní strana v prodlení s piněním svých povinností dle této Dohody. 

10.4. V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, termíny pinění jednotlivých povinností podle 
této Dohody dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o dobu, po kterou 
okolnost vylučující odpovědnost trvala. 

10.5. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v 
prodlení s piněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

Účinky okolnosti vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná 
překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. 

11. Zvláštní ujednání 
• • Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajícíchz této Dohody, 

se řídí právním řádem České republiky. 
11.2. Dohoda může být měněna nebo doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými 

písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 
11.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

11.4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dohody 
vylučovaly a berou na vědomí, že v piném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z 
vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dohody 
připojují pod ní své podpisy. 

11.5. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého 
ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 

11.6. Zhotovitel podpisem dohody uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho 
osobních a dalších údajů v dohodě uvedených pro účely napinění práv a povinností 
vyplývajících z této dohody, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 

11.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této dohodě s výjimkou ustanovení, která obsahují 
utajované informace a obchodní tajemství. 

11.8. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této dohody ani tuto dohodu jako celek. 

11.9. Zhotovitel bere na vědomí, že místem pinění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 
29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších právních 
předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto 
objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož působnosti tyto 
objekty důležité pro obranu státu náleží. 

11.10. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 
11.11. Dohoda včetně výzvy k rámcové dohodě nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
11.12. Dohoda je vyhotovena v jednom výtisku o 9 listech a 5 listech přílohy č. 1 a 1 listu přílohy č.2 

a 2 listech přílohy č.3 z nichž každý má platnost originálu. Elektronický obraz této dohody je 
součástí veřejné zakázky uložené v elektronickém nástroji NEN pod ID zakázky: 
N006/18/V00010323 a bude podepsána elektronickým podpisem oběma stranami. Dohoda 
může být měněna nebo doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a 
vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 
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11.13. Nedílnou součástí dohody jsou přílohy:
Příloha č.1 — „Cenová specifikace na servisní práce, údržbu a opravy nástaveb vozidel T 813 AM50

včetně podvozku a příslušenství" —5 listů
Příloha č.2 — „Vzor zápisu o předání/převzetí předmětu díla" — 1 list
Příloha č.3 — „Vzor výzvy dílčího pinění" —2 listy

V Olomouci dne: V Praze dne:
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Příloha č.1 k Rámcově dohodě Č. 169571/2018-6624

Počet listů: 5

Cenová specifikace na servisní práce, údržbu a opravy nástaveb vozidel T 813 AM50 včetně podvozku a příslušenství

Firma EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

Servisní práce, údržba a opravy T 813 AM50 Adresa

IČO: 64573877

Číslo bank.účt

Telefon:

T

8
1
3
A
M
5
0

AUTOMOBIL MOSTNÍ AM 50, vpz: 207-52-26

AUTOMOBIL MOSTNÍ AM 50, vpz: 272-24-78

AUTOMOBIL MOSTNÍ AM 50, vpz: 280-84-13

AUTOMOBIL MOSTNÍ AM 50, vpz: 280-84-20
AUTOMOBIL MOSTNÍ AM 50, vpz: 282-55-99

AUTOMOBIL MOSTNÍ AM 50, vpz: 310-55-48

Ceny druhů prací (pomocná tabulka)

P.č. Druh práce
Měrná

jednotka
Počet
MJ

Cena za 1 MJ bez
DPH

% DPH Cena celk.bez DPH Cena celkem s DPH

1. hodinová sazba za práci mechanika hod. 1

Ceny výběrového seznamu pracovních úkonů dle typů vozidel bez použití náhradních dílů

P.č. Název pracovního úkonu
Měrná

jednotka
Celk.
čas

Cena za 1 hod
bez DPH

21
Cena za prac.úkon bez

DPH
Cena za prac.úkon s DPH

AUTOMOBIL MOSTNÍ AM 50 na podvozku T 813

2.
přední nápravy - demontáž otočných čepů, nábojů
kol, kontrola brzdového obložení, přetěsnění, zpětná
montáž

hod. 140,00

3.
zadní nápravy -demontáž nábojů kol, kontrola
brzdového obložení, přetěsnění, zpětná montáž

hod. 140,00

4.
oprava předního a zadního mezikusu a převodky
řízení

hod. 80,00

5. seřízení ovládání převodových stupňů hod. 8,00

6. přetěsnění hlavice servořízení hod. 6,00

7. přetěsnění válce servořízení hod. 8,00

8.
vzduchotlaký rozvod - oprava potrubí a prvků
rozvodu

hod. 54,00
.

9. výměna obložení spojky s unášecím kotoučem hod. 28,00

10. výměna tlačného kotouče hod.
_

32,00

11. přetěsnění válce posilovače spojky hod. 4,00

12.
převodovka - oprava, přetěsnění, odzkoušení na
zkušební stolici (společně s přídavnou převodovkou)

hod. 90,00

13. přetěsnění převodovky hod. 64,00

14.
přídavná převodovka a planetový rychloběh -
oprava, výměna vadných dílů„ odzkoušení na
zkušební stolici (společně s převodovkou)

hod. 68,00

15. oprava ruční brzdy - výměna brzdových čelistí hod. 35,00



16. přetěsnění přídavné převodovky hod. 56,00

17. výměna manžet polonáprav hod. 32,00

18. oprava vstřikovacího čerpadla hod. 64,00

19. seřízení vstřikovacího čerpadla hod. 8,00

20. oprava startéru hod. 16,00

21. výměna alternátoru hod. 8,00

22. výměna ložiska vodící kladky hod. 16,00

23. oprava koncového spínače MVS-2 ukotvení stožáru hod. 4,00

24. přetěsnění jednocestného kohoutu JK 2 hod. 3,00

25. oprava naftového topení 6 CON 3 hod. 12,00

26. přetěsnění kohoutu naftového topení hod. 2,00

27. přetěsnění regulačního zpětného ventilu JS 15 hod. 4,00

28. seřízení regulačního ventilu JS 15 hod. 4,00

29.
,

výměna filtru JS 20 hod. 2,00

30. výměna zpětného ventilu 513-VZJ-10-C hod. 2,00

31. výměna pojistného ventilu PVV 25 hod. 6,00

32. přetěsnění pojistného ventilu PVV 25 hod. 4,00

33. výměna škrtícího ventilu jednosměrného 521 VS-20 hod. 4,00

34. oprava ovladače pokládacího zařízení hod. 32,00

35. oprava sekce rozvaděče pokládacího zařízení hod. 8,00

36. přetěsnění rozvaděče GA46B/1 hod. 8,00

37. přetěsnění válce rozevírání mostu hod. 12,00

38. přetěsnění válce stožáru hod. 8,00

39. přetěsnění válce kolébky hod. 8,00

40. přetěsnění válce rektifikace hod. 8,00

41. přetěsnění příčníku mostu hod. 32,00

42. přetěsnění převodovky vysouvání hod. 10,00

43. přetěsnění navijáku pokládacího zařízení hod.
,

8,00

44. přetěsnění hydromotoru AM-K 16-7-R hod. 16,00

45. seřízení odklápěcího mechanismu mostu hod. 4,00

46. seřízení zajišťovacího mechanismu čepu hod. 4,00

47. seřízení velikostí tlaků na pojistných ventilech hod. 8,00

48. seřízení plynulosti pohybu mechanismu hod. 16,00

49. kontrola reléových skříní a kabelů elektroinstalace hod. 32,00

50. celková oprava releové desky releové skříně M1 hod. 8,00

51. celková oprava ovládací skříně M2 hod. 8,00

52. celková oprava přepínací skříně M3 hod. 8,00

53. celková oprava rozvodné skříně M4 hod. 8,00

54. celková oprava ovládací skříně M5 hod. 8,00

55. celková oprava rozvodné skříně M6 hod. 8,00



56. oprava kabelu k výnosné M2 hod.
_

12,00

57. oprava kabeláže k M5 hod. 12,00

58. výměna rozevíracího lana s očnicí hod. 16,00

59. výměna navijákového lana s očnicí hod. 16,00

60.
kontrola pokládacího zařízení, případná oprava
trhlin a poškozených svárů

hod. 32,00

61.
kontrola mostu a podpěry, případná oprava trhlin a
poškozených svárů

hod. 32,00

62.
oprava deformací spojovací desky pokládacího
zařízení

hod. 64,00
_

63. výměna rychlospojky JS hod. 2,00

64. výměna koncovky napájecího kabelu B26 hod. 8,00

65. oprava řazení neutrálu přepínačem na palubní desce hod. 24,00

66.
přetěsnění zubového čerpadla buldozerového
zařízení

hod. 4,00

67.
oprava přesuvné spojky náhonu buldozerového
zařízení

hod. 16,00

68. oprava zubové spojky buldozerového zařízení hod. 16,00

69. přetěsnění pracovního válce buldozérového zařízení hod. 20,00

70.
oprava úniku hydraulického oleje nádrže
buldozérového zařízení

hod. 16,00

71. oprava lankového mechanismu stahování oken hod. 4,00

72. výměna zámku dveří kabiny hod. 2,00

73. přetěsnění čelního skla kabiny hod. 14,00

74. výměna čelního skla kabiny hod. 14,00

75. výměna palivové nádrže hod. 4,00

76.
odstranění přeplňování levé nádrže z přepadového
vedení

hod. 8,00

77.
demontáž a montáž rozvodu hydrauliky
z pokládacího zařízení

hod. 46,00

78.
demontáž a montáž elektroinstalace z pokládacího
zařízení

hod. 46,00

79. demontáž a montáž pokládacího zařízení hod. 30,00

80. demontáž a montáž podpěry na most hod. 8,00

81. demontáž a montáž kolíbky hod. 24,00

82. oprava centrálního huštění kol hod. 56,00

83. výměna dílu výfukového potrubí hod. 10,00

84. oprava a seřízení motorové brzdy hod. 4,00



Ceny vyběrového seznamu náhradních dílů dle typů vozidel

P.č. Název ND Mj
Počet
MJ

Cena za 1 MJ
bez DPH

%
DPH

Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH

AUTOMOBIL MOSTNÍ AM 50 na podvozku T 813

85. ložisko 22313 ks 1

86. ložisko 22208 ks 1

87. ložisko 3304 ks 1

88. ložisko 3306 ks 1

89. ložisko 6210 ks 1

90. ložisko 6007 ks 1

91. ložisko 6306 ks 1

92. ložisko 7207 ks 1

93. koncového spínač MVS2 ks 1

94. jednocestný kohout JK 2 ks 1

95. naftové topení 6 CON 3 ks 1

96. palivová nádrž ks 1

97. úpiné odpadové vedení paliva ks 1

98. zubové hydraulické čerpadlo ZCB-100L ks 1

99. hydromotor VM400 ks 1

100. regulační zpětný ventil JS 15 ks 1

101. kombinovaný sítkový a magnetický čistič JS 20 ks 1

102. zpětný ventil 513-VZJ-10-A ks 1

103. zpětný ventil 513-VZJ-10-C ks 1

104. zpětný ventil 513-VZJ-15-C ks 1

105. zpětný ventil 513-VZJ-25-A ks 1

106. pojistný ventil PVV 25 ks 1

107. škrtící ventil jednosměrný 521 VS-JS-10 ks 1

108. škrtící ventil jednosměrný 521 VS-JS-20 ks 1

109. Oko JS10 ks 1

110. Oko JS25 ks 1

111. Oko JS30 ks 1

112. filtr Js20 ks 1

113. elektromagnet EMKO-M ks 1

114. sekce rozvaděče pokládacího zařízení ks 1

115. rozvaděč GA46B/1 ks 1

116. těsnivo pro přetěsnění válce rozevírání mostu sada 1

117. těsnivo pro přetěsnění válce stožáru sada 1

118. těsnivo pro přetěsnění válce kolébky sada 1

119. těsnivo pro přetěsnění válce rektifikace sada 1
,

120. těsnivo pro přetěsnění skříně pohonu podpěry mostu sada 1

121.
těsnivo pro přetěsnění hydraulického válce
buldozérového zařízení

sada 1

122. pevnostní šroub uložení pastorku mostu ks 1

123. rozevírací lano s očnicí ks 1



124. navijákové lano s očnicí ks 1

125. spojovací deska pokládacího zařízení ks 1

126. rychlospojka JS 20 ks 1

127. rychlospojka JS 16 ks 1

128. koncovka napájecího kabelu B26 ks
_

1

129. napájecí kabel B26 ks 1

130. brzdové čelisti ruční brzdy sada 1

131. válec servořízení ks 1

132. obložení spojky ks 1

133. unášecí kotouč ks 1

134. tlačný kotouč ks 1

135. válec posilovače spojky ks 1

136. těsnivo pro přetěsnění válce posilovače spojky ks 1

137. zámek dveří kabiny ks 1

138. těsnění předního skla ks 1

139. čelní sklo ks 1

140. ventil centrálního huštění pneu ks 1

141. výfukové potrubí přední část ks 1

142. výfukové potrubí střední část ks
_

1

143. výfukové potrubí zadní část ks 1

144. úpiné výfukové potrubí levé ks 1

145. rozdvojka výfukového potrubí ks 1

146. výfuková brzda ks 1

147. úpiné koleno výfukového potrubí ks 1

148. úpiný tlumič výfuku ks 1



Příloha č. 2 k Dohodě č. 169571/2018-6624 
Počet listů: 1 

ZÁPIS 
O PŘEDÁNÍ / PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

dle Výzvy k rámcové dohodě č. 169571/2018-6624 

TYP VOJENSKÉ TECHNIKY 

VPZ/EVIDENČNÍ ČÍSLO 

TECHNIKU/MATERIÁL 
ZA OBJEDNATELE/ZHOTOVITELE 
PŘEDAL 

POČET MH: 

S technikou / materiálem byly předány tyto doklady: 

U odevzdané techniky/materiálu dle kompletačního seznamu chybí: 

převzal předmět díla k provedení dílčího pinění* 
Zhotovitel ve smyslu Dohody o dílo. 

předal předmět díla po provedení dílčího pinění* 

V, dne •••••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 

Zástupce objednatele: 

Hodnost, jméno, příjmení, razítko a podpis 
hůlkovým písmem 

Zástupce zhotovitele: 

Jméno, příjmení, razítko a podpis 
hůlkovým písmem 
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Příloha č. 3 k Dohodě č. 169571/2018-6624
Počet listů: 2

Výzva Č. xx

k rámcové Dohodě Č. 169571/2018-6624

uzavřená podle § 2586 odst. 2 a následujících ustanovení

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel: ol. s r.o

IČ: 64573877

DIČ:

Bankovní
spojení:

Číslo účtu:

Vyřizuje:

Telefon:

Email:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ:

Bankovní
spojení:

Číslo účtu:

Vyřizuje:

Telefon:

Email:

Smluvní strany se dohodly, že právní vztah vyplývající z Dohody a této výzvy k rámcové dohodě (dále jen „Výzva") se řídí
občanským zákoníkem.

Objednáváme u Vás:
Provedení níže uvedených služeb na níže uvedené technice:

Typ techniky: Ev.č., VPZ:

Rozsah služby .... dopiní objednatel po provedené defektaci zhotovitelem ... ... ... ...

Předpokládané náhradní díly Cena bez DPH Cena včetně DPH
dopiní objednatel/zhotovitel dopiní objednatel/zhotovitel

,00 Kč ,00 Kč
Rozsah pracovních úkonů Celkový počet hodin Cena bez DPH Cena včetně DPH

dopiní objednatel/zhotovitel dopiní objednatel/
zhotovitel

dopiní objednatel/zhotovitel

,00 Kč ,00 Kč
Cena celkem bez DPH ,00 Kč

CENA CELKEM s DPH ,00 Kč

Požadovaná doba pinění služby: od do

Místo pinění služby : provozovna zhotovitele, tj

Cena za službu činí • bez DPH včetně DPH

Převzetí a předání dílčí části předmětu díla proběhne v místě sídla zhotovitele dle č1.3 Dohody. Záruční doba služby činí 24 měsíců na náhradní díly a
12 měsíců na práci. Záruka počíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Objednatel uplatní právo z odpovědnosti zhotovitele za vady služby a ze
záruky za jakost služby písemným ohlášením na adrese zhotovitele pro doručování.

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých činností služeb, u kterých bude uveden počet odpracovaných hodin a cena vč. DPH a kde bude
uveden celkový počet odpracovaných hodin a celková cena práce vč. DPH. Dále daňový doklad bude obsahovat rozpis jednotlivých použitých
(vyměněných) náhradních dílů (dále jen ND), cenu vč. DPH za jednotlivé ND a celkovou cenu vč. DPH za vyměněné ND. Daňový doklad bude v členění
podle příslušné právní úpravy ( sů) a bude zaslán na výše uvedenou adresu pro zasílání
daňových dokladů objednatele tj.

Jako objednatele na daňovém dokladu je zhotovitel povinen uvést:

16



Česká republika - Ministerstvo obrany

Objednatel dodanou službu zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí 30 dní od prokazatelného
doručení daňového dokladu (faktury) zhotoviteli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje
požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úpinými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelného pinění shledány důvody k napinění institutu ručení za daň podle 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle
109a tohoto zákona.

Tato výzva neobsahuje žádné přílohy. Ostatní zde neuvedené smluvní podmínky se řídí rámcovou dohodou o dílo č. 169571/2018-6624

Pokud nebude tato výzva objednatelem potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož pinění není vymahatelné.

Výzva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Pokud hodnota předmětu výzvy k realizaci veřejné zakázky Rámcové dohody
dosáhne zákonem č. 340/2015 Sb. stanovenou částku pro povinnost zveřejnění výzvy v Registru smluv, pak výzva nabývá účinnosti dnem jejího
zveřejnění v Registru smluv.

V Olomouci dne V Praze dne

velitel jednatel
razítko a podpis objednatele razítko a podpis zhotovitele
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