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KUPNÍ SMLOUVA
Č. 175110261

"Nákup munice 2017/1 — Rakety 2"

SMLUVNÍ STRANY:

Česká re • ublika —Ministerstvo obrany

TychonoVa 1, 160 01 Praha 6
Mgr. Daniel KOSTOVAL — náměstek pro řízení sekce
vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
601 62 694
CZ 60162694
ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
Č. účt
Vě
tel

věcech technických: Ing..
tel.

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

kupující") na straně jedné

a

KEDRO s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Praze. oddíl C, vložka 55685
se sídlem. MilRova 1343/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
jejímžjm nem jedná: Bc. Libor MROZOVS1CY, jednatel
1C: 01417983
DIČ: CZ01417983
bankovní pojení:
číslo účtu
vyřizuje v6 věcech smluvních: in

tel
fa

vyřizuje v věcech technických a organizačních:
Ing
tel.
fax

adresa pr doručovárd korespondence: Milfčova 1343/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
(dále jen , prodávající") na straně druhé

se sídlem
jejímž jménem jedná:

se sídlem kanceláří:
ič:
Dič:
bankovní pojení:

vyřizuje

vyřizuje

adresa pr

(dále jen

e věcech Smluvních:
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se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č; 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ( ále jen ,,zákon"), zákonem Č. 89/20'12 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z."). 
podle § 20 9 a následujících tohoto zákona, uzavírají, tuto 

kupní smlouvu 
(dále jen „smlouva"). 

Ii 
Účel smlouvy 

Účelem té o veřejné zakázky, která je veřejnou zakázkou v oblasti obrany a bezpečnosti, 
je prostřed ictvlm nákupu zajistit požadované množství leteckých neřízených střel pro Mi-24 
a tím zabezpečit vysokou připravencisi. bojeschopnost k případnému nasazeni i za účelem 
dopinění kanovených rezerv pro zabezpečení pinění úkolů v zahraničních operacích 
a stanoven • ch rezerv pro zabezpečení obrany ČR. 

111 
Předmět smlouvy 

1. Prodá 'icí se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu níže v tabulce Č. 1 uvedenou munici, 
která sPolečně s pož.adovanoit dekumentaci se považuje za předmět této smlouvy (dále jen 
„zbožil. 

Tabulka 1 f  dodávané zboží 

Část  Poiřizmkaný 
majetek KĚM NSN NInožství 

Doba Doba 
záruky poíditel. 

Výrobce (název firmy, IĚ, 
adresa sídla, stát ,Č. TD) 

RAKEL 
S8-KO/v1 

0019999324095 1340500012400 3 115 2 roky 15 tet 

EMCO ltd.,1Ě0 040474262, 
James Boucher Blvd., 1407 

Soft, Bulharsko, TO- 
drawing No 

KOM00.00.00.00 

2. Prodáv 'ici prohlašuje. Ž2 zboží bude vyrobena a dodána v souladu s nížP uvedenou technickou 
dokurn ntaci (dále jen ,TD"). 

3. Kupujklí se zavazuje řádné a včas dodané zboží převzít a zaplatit kupní cenu dle čl. IV této 
smlou 

4. todav4jící  se zavazuje dodat se zbožím dokumentaci. uvedenou v příloze Č. 1 této smlouvy. 

IV 
Kupní cena 

1. Cena zit pinění dle této smlouvy (dále jen _cena") je sjednána dohodou smluvních stran 
dle § 2 kona 6.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Cena b z DPH činí 116 563 300,00 Kč. 
K této éáslce bude připočtena DPH (sazba DPH 21 %) ve výši 24 478 293,00 Kč 
Celkov cena včetně DPH činí: 

141 041 593,061CČ 
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(slovy-  Jedno sto čtyřicet jedna milionů čtyřicet jedna tisíc pět set devadesát tři korun 
českých) 

V případě 6ičny sazby DP1-1 v důsledku měny právních předpisů bude použita sazba DPH 
účinná v pkslušný den zdanitelného pinění. 
Tabulka 2 Cena zboží 

Prřizovaný majetek 
Cena za 1 kus 

bez DPH 
Cena celkem 

bez DPH 
Cena celkem s 

DPH 
RAKETA S8-KOM 37 420,09 116 563 300,00 141 041 593,00 

3. Celko " cena bez DPH je cenou nejvýše přiUustnou a nekaji překročit. 

4. Na do4vku zboží neposkytne kupující prodávajícímu žádné zálohové platby. 

5. Cena áhrnuje veškeré náklady spojené s realizací závazků prodávajteíbo dle této 
smlou 

V 
Místo a doba pinění 

1. Miste pinění je Centrum zabezpečení munice Agentury logistiky 551230, 517 21 Týniště 
nad Orlicí (dále jen „CZM Týniště"), místem dodání munice je Zásobovací úsek Dobronín 
(49.4744539N, 15.6359214E). 

2. ,Prodávající se zavazuje dodat zboží dle této smlouvy nejpozději do 10 měsíců od podpisu 
smlmay. 

3. Kupujill povoluje dílčí dodávky, podmínkou je dodáni technické dokumentace (dle přílohy 
Č. I tét smlouvy) s první dílčí dodávkou a dokumentaci vztahující se k sérii s každou dílčí 
dodávkou. 

VI 

Dodání a dodací podmínky 

I. ProSvajk' se zavazuje, že v souvislosti s dodávkou zboží bude dodržovat veškeré platné 
práva předpisy a normy. 

2. Muni nesmí být vyrobena z výbušnýčh komponentů, jejichž stáří přesahuje 24 měsíců. 
Stáří ýrobku Sc posuzuje nazpět od data doručení zboží k prvotnímu příjemci. 

3. Zbo2 musí zabezpečit spolehlivou funkci i po otevření obalu v souladu s technickou 
dokuňientad výrobce. 

4. Doba použitelnosti je doba, po kterou lze očekávat. že munice zůstane za danýeh 
vnějš ch podmínek skladování a při následném použití za daných bojových a/nebo 
výcvikových podmínek bezpečnou a použitelnou. Doba použitelnosti je součtem dob 
život4osti. skladových zásob a funkční životnosti, jejichž délky stanoví výrobce 
v tecinické dokumentaci. Vzájemné rozložení musí odpovídat z podstaty použití (např. 
standrdní doba nasazení zbraně, či provozní letová doba). 

5. záru4ií doba i doba životnosti skladových zásob (tzv. doba technické životnosti) 
vešk4ého dodávaného zboží jsou započaty dnem doručení dodávky munice k příjemci 
kupujiciho. 

ůďi 
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6. Kupující se zavazuje řádně' a včas dodané zboží Převzít -a zaplatit kupní cenu dle ČI. IV
této shilouvy..

7.. Prodá,l ajici se zavazuje, Že dedávané .-zhOží Splňuje veškeré ilxižitdované takticko,
technicktparametry, uvedené v příloze.č. 1 této smlouvy.

L Prodávající se- zavazuje 'dodat se zbožím doktutiěntaci. uvedenou v příloze Č. 1 této
• smlotky. Dodání zboží bez.dokumentate. inůže..být důvodem k odmítnutí převzetí Zboží. ., .

příjenrent.

9. Kupují evzetí zboží náčelníka CZM Týniště,
telefot (dále jen „přejímající"). Přejímající
*může ik převzetí pinění zmocnit jinon -

10. 1 Prod4ajíci se zavazuje dodat zboží pouze vpracovnIch dnech pondělí až pátek v době
.od 07O0 •do 11.00 'hod. Prodávající je povinen uvědomit přejímajícího nejpozději
10

pi
' acoviňch dnů: předem o připravenosti spinit dodávku zboží v Místě pinění.
Po dohodnutí termínu-prodávajíci neprodleně písemné (faxem) potvrdí termín a množství .
'dodá\ é . munice přejímajícímu, včetně sdělení údajů o předávajících osobách
a-vozidlech pm _zabezpečení povolení vstupu a vjezdu dostřekného.objektu.

11. Prodávající se zavazuje, Že při 'předání iliežt přejímajícímu bude přítomna osoba
pověření. statutárním -orgánem :prodávajíciho, která. bude • schopna řešit případné
nedos atky zjištěné při přejimee zboží..

12. :Pokuci přejirtuijki -Zboží převezme, potvrdí Převzetí. prodáyaj lehnu podpisem na dodacím '
listu.t řejíthajíci sotičasně dop1M-na dodací list identifikátor dodávky (IDED), datum
a Čas ředání a převzetí zboží.,

1.3.. Zboží 'se pevažujé. za dedaritOkánižikern. pódpišu:•dodaeffict- listu přejimajícint á tímto
.okamžikem .přechází vlastnické Právo ke zboží na kupujícího. Jeden výtisk dodacího
listu obdrží přejímající, dva výtisky (z - toho jeden originál) připojí prodávající k dvěma.
-origintilúm faktury ktípujícíMu,.. _ . . . . .

14. ProdáVajleí 'je 'Povinen .dridat. - Ictmujteítint Společitě se zbožím doklady nezbytné;
k přmzetí a• užívání zboží (kompletní dokumentace. je • uvedena v příloze Č. 1 této
smlotky). v jednom vyhotovení- v Českém jazyce nebo anglickém jazyce V písemné
a elelttronické podobě (Word, Excel,.PDF)

-1: 'Přejítilajíci nepřeVezrne vadnou nebo- neňolnou 'dodávku zboží. V takovém případě
přejítjleí .vystriví prodávajícímu potvrzení o odmítnutí převzetí zboží; které bude
Obsah vat zejména-následující údaje:.

•á prohlášeni, že kupujíeí odinítápřeýzit zhážI;
•b dúvodý .odniiiriutí převzetí zboží .včetně - Označeni- zjištěných vad nebo neshod •

s touto smlouvou;
e datum a Čas. odmítmití.přeirzetí..tboží;
d . jméno apodpis přejíttiajicíhoi

16.. Přejín ajítí bezodkladně Zašle jeden výtisk tohoto potvrzení o odmítnutí převzetí zboží .
kupuj dmu.

.17, V pří ě• Odmítnutí 'převzetí zberží přějlittajičim je prodávající povinen zjištěné vady
nebo ieshody s touto smlouvou na vlastní náklady neprodleně odstranit. Odstraněním
vad Q v případě munice rozumí' výměna vadného zboží (vždy celé předmětné série)
za ,no é. které není ke dni 'dodán' -.starší 24 měsíců od data 'výroby - všech výbušných
'icorn nentů..
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VII 

Fakturační a platební podmínky 

I. Pródáv4jíci je oprávněn vystavit fakturu za zboží po jeho žádném dodání při současném 
spinění tvšceh jeho povinností dle příslušných ustanovení této smlouvy. Vystavená faktura 
za zbo včetně jejího doručení kupujícímu musí být v souladu s tímto článkem 
a fakturt3vaná částka musí odpovídat ceně zboží podle čl. IV odst. 2. léto smlouvy. 

2. Fakturalmusí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména 
f náležit i daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 29 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani 

2 přid é hodnoty, ve mění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 435 0.2. 

Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení (faktura, opravný daňový 
doklad) číslo této smlouvy, uvedení čísla účtu prodávajícího, které musí být totožné 
s číslerr účtu uvedeným v bankovním spojení v záhlaví této smlouvy na straně 
prodávajícího, cenu bez DNI, procentní sazbu, výši DPII a cenu včetně DPH. Prodávající 
odešle (nebo předá) na fakturačni adresu dle odst. 8 tohoto článku 2 originální výtisky, 
1 kopii kitisku odešle (předá) při dodávce zboží v CZM Týniště. 

3. Příloh° originálů faktury pro kupujícího budou následující dokumenty: 

a) o iginál dodacího listu nebo ověfené kopie vystavené a podepsané prodávajícím 
I přejímajícím a dopiněné razítky obou smluvních stran; 

b) 1 vyhotovení platného „Osvědčení o jakosti a kompletnosti" (CoC Quality 
Assurance Representative — QAR) se všemi náležitostmi v originálu, vystaveny 
ziístupeem Úřadu" (GQAR) pro každou sérii munice, 

c) doklad nebo prohlášení prodávajícího prokazující skutečnost uvedenou v čl. VI. 
st. 2 smlouvy. 

Přilohc4i kopie faktury budou prosté kopie dokumentů uvedených v odst. 3 tohoto článku. 
4. Kupují í uhradí fakturovanou částku prodávalk-trnu do 21 dnů ode dne doručení faktury 

(se vše ti náležitostmi) Bude-li faktura doručeno kupujícímu v období od 19. prosinec 
tohoto fraku do 19. ledna následujícího roku, prodlužuje se splatnost takové faktury 
z důvodu platebních možností na straně kupujícího v tomto období o 30 dnů. 

5. KupujiLl je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu fakturu, která neobsahuje 
náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové 
údaje nebo není doručeno v požadovaném množství výtisků. Prodávající doručí 
kupujícímu novou fakturu nejpozději do 10 dnů ode dne doručení vrácené faktury 
ze straily kupujícího. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, 
kupující není v prodlení s placením a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení 
nové fi  tury. Faktura se považuje Za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě 
odeslárja kupujícím. 

6. V peně ích částkách poukazovaných mezi prodávajícím a kupujícím na základě této 
snilouily nejsou zahrnuty bankovní poplatky ani jiné náklady spojené s převody peněžních 
částeki(dále jen „bankovní poplatky"). Strana poukazující hradí bankovní poplatky 
spojen $ odepsáním peněžní částky z účtu poukazující strany a strana poukázaná hradí 
banko 4í poplatky spojené s připsánim peněžní částky na účet poukázané strany. 

7. Na fakuře musí byt uvedeny identifikační údaje kupujícího v následující podobě: 
eská republika — Ministerstvo obrany 



Kopni smlouva 
Strana 6 (celkem O) 

chonova 1 
160 01 Pmha 6 
I : 601 62694, DIČ: CZ60162694 
v zastoupení: 
S kee vyzbrojováni a akvižie MO 
Odbor vyzbrojováni pozemních sil 
nim. Svobody 471/4 
1150 01 Praha 6 

R. Faktura musí být doručeno na následující adresu: 
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
Odbor vyzbrojování pozemních sil 
nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6 

- 9. .Budou 4i u prodávajícího shledány důvody k napinění institutu ručení příjemce 
zdanitelného   pinění podle § 109 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve změní pozdějších předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním 
způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

Vln 
Státní ověřování jakosti 

1. Smluv4 strany se'dohodly, že na zboží bude uplatněno státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ") 
podle ona Č. 309/2000 Sb., s tun. že kupující požádal o SOJ podle zákona Č. 309/2000 Sb. 
a prodá jfei s provedením SOJ podle zákona Č. 309/2000 Sb. souhlasí. 

2. SOJ bJde provedeno nebo v případě zahraničního výrobce vyžádáno před provedením ZVZ 
na základě rozhodnutí úřadu v rozsahu a za podmínek, uvedených v příloze Č. 2 této smlouvy 
„Požadávky na zabezpečeni státního ověřování jakosti" na základě zahraniční výrobní 
dolcunu

3. Pokud rodávajicí zmaří provedení SOJ nepiněním svých závazků uvedených ve smlouvě, 
tlitace. 

má kupující právo odstoupit od smlouvy a prodávající nemá nárok na úhradu nákladů 
vzniklych v souvislosti s piněním předmětu smlouvy. 

Ix 
Přechod vlastnictví a odpovědnost za Škody na zboží 

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu 
předávacího protokolu přejímajícím po předání zboží. 

X 
Záruční podmínky a podmínky oznamování vad 

1. Ve sin slu ustanovení § 2113 až 2117 o.z. prodávající přejímá závazek záruky za jakost 
dodandho zboží od data převzetí zboží přejímajícím po celou smluvenou dobu záruky, 
kdy s za vady považují jakékoli zjištěná závody nad stanovené tolerance systému 
přezku várd pro výstupni kontroly výrobce po výrobě. 

2. Ve 59 lu ustanovení § 2113 až 2137 o.z. prodávající přejímá závazek odpovědnosti 
Za vady dodaného zboží od data převzetí zboží přejímajícím po celou smluvenou dobu 
použit 'nosů. (rozšířená odpovědnost), kdy se za vady považují jakékoli zjištěné závody 

(Y7  
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nad stabovené tolerance definovaných parametrů, které jsou výrobcem stanoveny podle
odst. 7 tohoto článku.

3. Dále 4 za vady považují jakékoli zjištěné závady nad stanovené tolerance systému
přezku vání pro výstupni kontroly výrobce po výrobě.

4. Dobou použitelnosti se rozumí smluvená doba uvedená v článku VI odst. 4 této smlouvy,
kterou je ve smyslu STANAG 4315, Ed. 1 RD 1, resp. ČOS 139501, 1. vydání, součet
výrobc tn stanovené doby životnosti skladových Scob (tzv. Shelf Life) a doby funkční
životnosti (tzv. Operational Life).

5. Prodávuttjíicl se zavazuje dodat v technické dokumentaci výrobce nebo
��dok entaci podle ČOS 051625. 2. vydání, oprava 4, informace o době životnosti
skktdových zásob. její délku a s tím spojené závazné podmínky skladování, které však
musí spinit minimálně požadované intervaly teplot a relativní vlhkosti uvedených
v příl° e Č. 1 této smlouvy.

6. Prodávíeí se zavazuje dodat v technické dokumentaci výrobce nebo
��dokumentaci podle ČOS 051625, 2. vydání, oprava 4, informace o době funkční
živomnisb, její maximální délku, podmínky nasazení a s tím spojené krajní teploty
skladoVáni a krajní teploty použitelnosti. Oba definované rozsahy však musí spinit
minianě požadované intervaly teplot uvedených v příloze Č. 1 této smlouvy. Tyto
rozsah teplot jsou zároveň našablonovány na přepravním obalu podle standardizační
dohody? STANAG 2953, Ed. 3 (ČOS 131502,3. vydání, oprava I)

7. ProdávijK se zavazuje dodat v technické dokumentaci výrobce nebo
��dokt4nentaci podle ČOS 051625, 2. vydání. oprava 4, rozsah a metodiku dílčích
zkoušek k ověření funkčních a technických parametrů, velikost zkušebního vzorku,
požadotraný minimální výsledek, případný opakovací zkoušky, apod. musí být uvedena
klasifikace a vyhodnocení chyb. Kritéria těchto zkoušek musí zboží pinit po celou dobu
životni skladových zásob. Definování zvýšených tolerancí oproti přejimacím zkouškám
jsou nebytné z hlediska přirozeného stárnutí výbušnin.

8. Oznámrif vad zboží, které se vyskytnou v době použitelnosti, uplatňuje kupující
u prodavajicílto bezodkladn na celou sérii zboží emailem
kedrosťa,dcedros.cz nebo na Č. fax

9. Prodávijíci se vyjádří emailem nebo faxem k oznámení vad do 7 pracovních dnů
po obdtžent oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznal v piném rozsahu.
Rozhodným dnem pro zahájení reklamačního řízení je datum odeslání reklamace
prodávájícímu. Reklamace bude vždy uplatněna na celou sérii zboží.

i)10.Vady boží je prodávající povinen odstranit na své náklady do 90 dnů od odeslání
oznám í vad zboží (za celou sérii) prodávajícímu, např. formou výměny vadných kusů
zboží + nové zboží vyrobené ve stejném roce nebo mladší z komponentů, jejichž stáří
je rnaxi álně 24 měsíců od data výroby zboží.

11.O od ční vad zboží bude sepsán a podepsán zástupci prodávajícího a kupujícího
,Proto ol o odstranění vady a předání zboží".

XI
Vady zboží

Práva z va4ného pinění se řídí ustanoveními § 2099 až 2112 o.z.
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X11 
• Smluvní pokuty a Úroky z prodlení 

1. Prodávajki zaplatí ictíptijicíma Nípťípadě. prodlení šdodáúfm zboží v tetmínech podle 
čl. V dst. 2 této smlouvy gmluvril pokutu ve výši 0,05 9.70 z kupní ceny nedodaného zboží 
včetně DRH 78 každý započatý deň prodlení,aio až do úpiného spinění závazku nebo 
do zátýku smluvrtiho vztahu. 

/ Prodá ajíci zaplatí kupujícímu V případě .`nedodrženi termíny odstranění vady zboží, 
dle ČL X odst. 10 této smlouvy smluviti Pokutu Ve výši 0,05 °á z ceny reklamovaného 
zboží j včetně DPH za každý započatý den prodlení, a to .81 do podpisu „Protokolu 
ó odstřanČní vady a předání zbolt. 

3. V přijadě prodlení kupujícího s útiradou faktury zaplatí kupující prcidávájícirnu útok 
z prodlení v zákonné Výši z faktarovariě čáStky za každý započatý den prodlení: 

4. 'Smhnliní pokuty a úroky z prodlerú jsou splatné ‘cío 30 dnů ode dne 4oručení vyťičtoiďrání, 

Pkamžif  k práva fakturace vzniká Ontilf den prodlerif. 

5. :Smitntpl pokuty a arok z Prodlení hiadf. povinná smluvní Strana bez ohledu na to, zda 
a v ja č výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti :škoda. Náhrada Škody 
je ahaterná saňtoštatně Vedle :smluvních pokuta Yiňku z prodlení v piné výši. 

XIII' 
Zvláštní ujednání 

1, Vztahy Mezi truluvriírňi Střatíaini se řídí přávriírtiřádent.České řepubliký. 

Ve snjiuvnč.rýslóvně neupraveřrých otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními 
o.z. 

S. Prodá ajíc1 prohlašuje; .že dodané není zatíženo 2r:dm:gni právy třetích osob. 
•Prod4ajicí odpovídá za případné porušení Práv ž průmyslového  nebo jiného dukválho 
vlas crví třetíčh.osob. 

'Smlu rďstrany si bezodkladně sdělí Skutečnosti, které:se týkají změn některého z jejich 
zákla níčh identifiltačnich údajů, včetně právního nástupnictvl. 

5, Jednat' . jazykem pň jákéritkciliv .iáštnErn jednání či' písemném styku, sotivisejícini 
-s:pině1lm tétosrnlouvy, je český jazyk. 
Pr:Odékajíeí souhlasí ise tveťejněrňm obsahu smlouvy, 

XIV 
Zánik snfluvnilho vztahu 

I., '$initi I strany se dohodly, že sinluVig vztah zaniká:,  těchto případech: 

a) d hodou .smluvnieři střan při viájerintern vyrovnán( účelně vynaložených 

'a rokazatelně doložených nálcládů,', 
i 

b) jelinostrannýin odstoupentm kupujíciho od této smlouvy pro její podstatné porušení' 
* 

 
piodavajícim, g tiin, že podstatným porušením smlouvy se rozumí: 

-3) peclódání zbčoží řádně ivas, 
• nedodržéní 'TD pro výrnbu a dodávku zboil; 



VPr

4.1 V O

. • I---s)

i

Podpis a rirítko -

KED

?02702 00 0 trn441 Moc. O5tMv..1
1C: 214174.73 rrt C201417233

Podpis a razítko prodávajícího

Kupní smlouva
Strana 9 (celkem 9)

> ledodrženl ujednání o záruce za jakost,

> ledodrženi smluvních ujednání týkajících se SOJ,

e) jed ostranným odstoupením od smlouvy v případě, že na majetek prodávajícího probíhá
inscilvenčni řízení nebo návrh na insolvenčni řízení nebyl zamítnut z důvodu, že majetek
p ávajfelho nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčtulto řízení.

ZávěreČná ujednání

1. Smlotnia je vyhotovena ve dvou výtiscích o 9 listech a 2 přílohách o ., ď listech, z nichž
každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

2. Smlotnia může být měněna či doplňována vzájemně odsotihlasenými, podepsanými
písemn mi a vzestupné očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí,

iť3. Smluv4f strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
smlouvy 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 smlouvy připojuji pod ní své podpisy.

4. Smlomila nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Nedilmiu součástí smlouvy jsou přílohy:

přiioha č I — „Takticko-technické pážadavky na dodávané zboží" - 3 listů,
příl ha Č. 2 — „Požadavky na zabezpečení státního ov
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Takticko — technické požadavky na dodávané zboží 

RAKETA S-8 KOM 

URČENÍ 

Požadovanm zbožím je letecká neřízená střela s kumulativní bojovou hlavicí se střepinovou 
vložkou s ředtvarovanými střepinami do 3g. Střela je opatřena mechanickým, nárazovým, 
hlavovým j,iczoelektrickým zapalovačem V-5KP1. 
Používá sd k ničení pozemních tádolněných a leliče pancéřovaných cílů a proti živé síle. 
Udávaná ilrůbojnost je požadována od 400 mm. Použití na letecké technice Mi-24 s 20 
hlavůovýa bloky B8 Ml a 8-8 V20. 

fl 

ZÁKLADNÍ TAKTICKO — TECHNICKÉ PARAMETRY 

• ráž t střely: 80 mm, 
• !MI most střely: cca 1 1 kg, 
• hm tnost trhavinové nápině: cca 1 kg, 
• průbójnost při 300: cca 350 mni, 
• spolehlivost 98%, 
• 'doba záruky min. 2 roky, 
• spinění kritérií obalu pro mezinárodní přepravu nebezpečného nákladu dle IATA, 

ADR a RID, 
• dolia životnosti skladových zásob mim 15 let za dodrženi definovaných podmínek 

skliidování — požadované minimálně v rozsahu -30 až +40°C, RV do 80% • standardní 
skiliclovad podmínky  

• makimální povolený rozsah skladovacích telilot v rozmezí minimálně -46 až +71°C, 
• rozkaz( teplot použitelnosti požadováno minimálně v intervalu -46 až +63°C. 

lil 

BLIŽŠÍ DODACÍ PODMÍNKY 

1. Použit obalový materiál — truhlik, box, schránka (dále jen _obal") musí umožňovat 
paleti ci a ukládání ve vrstvách. Samostatný obal musí být vybaven zařízením pro ruční 
manip aci (madla apod.) .a umožnit způsob zabezpečení (plombováni). 

2. Přepra obalový soubor je tvořen evropskou paletou odpovídající normě ČSN 269110 
nebo atandardní paletou NATO podle ISO 6780. Paletizace musí být provedena podle 
dohodl. NATO STANAO 2828, Ed. 7 (ČOS 399006, 2. vydání). 

3. Šablonování a označení obalů a munice musí být podle standardizační dohody NATO 
STAN1AO 2953, Ed. 3 (ČOS 131502, 3. vydání. oprava I). Provedení musí odpovídat 
uvederk dohodě (standardu). 

4. číslo výrobní série požadujeme uvádět v dokumentaci i značit na munici a na obalu ve 
formátu: pořadové číslo série-iniciál nebo uznaný identifikační znaky výrobce- posledních 
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dvě č slice roku výroby. Celý alfanumerický údaj požadujeme podtrhnout (např. 
03-751-1 7). 

5. Vliven1 skladováni se nesmí měnit talcticko-technické parametry munice mimo výrobcem 
stanov né tolerance. 

6. Standat dní skladovací podmínky uvedené v článku II této přílohy jsou vzaty jako 
průměh, té hodnoty. V ojedinělých případech může krátkodobě docházet k překročení 
těchto hodnot vlhkosti a leplot. Z dlouhodobého hlediska však průměr skutečných hodnot 
Iclimatických parametrů skladování stanovené podmínky nesmí překročit. 

7. Doba rirro likvidaci. tj. časový úsek mezi koncem používání a likvidací, ve kterém se má 
za to, že munice zůstane bezpečnou pro skladování a logistickou manipulaci, je 
požadc1 vána minimálně v trojnásobné době než výrobcem stanovená doba životnosti 
skladových zásob. V době pro likvidaci nebo zpravidla v době před ukončením doby 
živourosti skladových zásob může být na základě provozních zkoušek specializovanými 
praco štěm rezortu MO doba životnosti munice prodloužena. 

IV 

ĎOKUIvIENTACE K DODÁVCE ZBOŽÍ 

Prodávají4 se zavazuje dodat kupujícímu při předání zboží níže uvedenbu dokumentaci 
v českém nebo anglickém jazyce (pokud u konkrétního dokumentu není uvedeno jinak), a to 
v písemné a elektronické podobě (Word, Excel, PDF) minimálně v tomto rozsahu: 

id lifikáci výrobce tj. adresu, IČO, mč, telefon, fax, E-mail, 
id tifikaci výrobku: 
= název výrobku, 

NSN, 
základní Tf D včetně NEO 

= sérii a ročník, 
počet kusů v sérii, 

= číslo příslušné technické dokumentace (dále Jen „Tl)«), číslo výkresu, podle 
kterého je munice vyrobena, 

= doklad ke zboží (platné rozhodnutí o klasifikaci nebezpečného zboží dle ADR, 
IATA a RID vydané certifikovanou autoritou) uvádějící zejména klasifikační kód 
a UN kód dodávané munice, 

vý bní protokol (AMMUNITION DATA CARD) — informace o složení výrobku 
(tj. hlavní muniční prvky, ze kterých je zboží zkompletováno — jako hlavice, raketový 
m tor, prachová náplň, veškeré výbušné komponenty. apod. u každého prvku 
(k mponentu) uvést název, sérii a rok výroby, podle jaké normy nebo TD — event. 
výcrcsu je vyroben). Z tohoto dokumentu musí být jednoznačně určitelné stáří všech 
vý u.šných komponentů, 
p" iniajícť protokol — druhy zkoušek a kontrol, rozsah provedených přejímacích 
zk ušek„ dosažené parametry s uvedením hodnocení (např. vyhovuje TI)), 
prohlášení dodavatele o záruční době, kritéria a podmínky pro reklamační řízení, 
prchlášeni dodavatele o délce doby životnosti skladových zásob a délce doby 
po itelnosti (u každé dodané série), podmínky pro reklamační řízení (výměna vadného 
z ži), které se projeví při používání v době použitelnosti. Povolené odchylky 
užwatelských takticko — technických parametrů výrobku v době technické životnosti 
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definovat v dodávané dokumentaci výroběe nebo dodavatele a stanovit priteentuálni 
fu ční spolehlivost. 
prd každou dodanou sérii munice je nutné předložit v případě tuzemské dodáVky platné 
Osvědčení o jaluisti a kompletnosti ve smyslu zákona Č. 309/2000 Sb. (v případě 
dodávky ze zahraničí Coe potvrzení GQAR) se všemi náležitostmi, 

prohlášení o shodě (Certificatc of Confonnity), je-li výrobtem vydáváno, 
belpečnostni list v češtině a analičtině (Dala of Issue; Safety Data Sheet), 

- sc válenou TD Výrobce (V případě, že je odlišný od dodavatele) v platném znění včetně 
• technických nákresů (celkového řezu), TD musí obsahovat technický výkres způsobu 
ša lonováni obalů a být minimálně v rozsahu kapitol: 

- identifikace výrobku, viz výše; 
celkový technický výkres; 
technická posouzení a certifikáty; 
technické zprávy s výsledky zkoušek (možno dodat v rámci přejímajícího 
protokolu); 
požadavky na zdraví a bezpečnost; 
tvar a velikost ohroženého prostoru; 
návod k použití; 
údaje o balení, přepravě, údržbě a likvidaci; 
u munice a prostředků pro leteckou techniku schválenou dokumentaci, včetně 
bezplatné aktualizace po stanovenou dcibu použitelnosti. 

Při d dávce" ze Zabtuničľ prodávající dále dodá následující doklady formou čestného 
prohldšeni: 

místo a datum přechodu státní hranice, 
datum odbaveni celní zásilky, 
celní číslo zásilky. 
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Požadavky ná zabezpečení státního ověřování jakosti 

1. Rozsah státního ověřování jakosti 

i. S uvní strany se dohodly, že při pinění této smlouvy se na záldadě rozhodnutí 
Úřadu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti 
ve smyslu zákona Č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování 
jakosti výtpbků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, 
ve znění pýzdjších předpisů (dále jen „zákon"). 

2. S Itivni Strany berou ta vědomí, řa v případě výroby v zahraničí Úřad ve smyslu 
§ 19 odst. zákona požádá o státní ověřování jakosti obdobný úřad nebo orgán (Government 
Quality A uranee Representative) státu, kde se výrobek vyrábí (dále jen „zahraniční úřad"). 
V takovéS případě prodávající předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním výrobcem 
a dokumentaci výrobku, kterou schválil kupující v anglickém jazyce nebo jazyce používaném 
v zemi výtbce zboží. 

3. Stínali ověřování jakosti provede: 
a) kástupee Úřadu (určený příslušník Úřadu) u výrobce, který výrobek 

vyrábí na &tmí české republiky, 
b) zátupce zahraničního úřadu - u výrobce, který výrobek vyrábí v zahraničí, 

4. S ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady výrobku. 

5. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční odborný dozor nad jakosti a konečná 
:kontrola le § 24 a 27 zákona. 

6. Pi4ídávajicÍje povinen Úřadu - zahraničními) úřadu umožnit provést odborný dozor nad 
jakosti a 1onečnou kontrolu podle ČOS 051626, 2. vydání, Požadavky NATO na ověřování 
jakosti při iýrnbč, resp. AQAP-2120, Ed.- 3, (STANAG 4107, Ed. ?) NATO Quality Assurance 
Requiremchtš. For Production, 

7. P dávající se zavazuje smluvně sjednat se subdodavateli podmínky pro státní 
'ověřování akosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě. 

2. Podmínky tmo provádění státního ovářo4ání jakosti 

8. P °dávající předloží zástupci Úřadu - zahraničního 'úřadu')  seznam subdodavatelů 
a jimi realizovaných subdodávek a ten určí, u kterých subdodavatelů se uplatní státní 
ověřování halcosti. Pro zabezpečení Státního ověřování jakosti u stanovených subdodavatelů 
Prodávají • předá zástupci Úřadu - zahraničního •úřadu příslušné subdodavatelské smlouvy 
bezprostře ně pó jejich uzavření. 

ávajíci na žádost Úřadu -zahraničního úřadů): 
b zplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti 

zástupce Úřadu - zahranič'Mho úřadů', které jsou vybavené inventářem, opatřeně telefony 
‚pro vnitřní městskou a meziměstskou síť apod.; 
• b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlď zástupce Úřadu - zahraničního úřadů)  

Místě výkonu jeho činnosti; 

jkL 
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c) bzplatně. poskytne nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. 
kontrolní Místnosti. laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem 
a v odůvodněných případech i v mimopracovní době. 

„ 
10. Prodávající umožní zástupci Úřadu - zahraničního úřadué)  přístup ke schválenému 

'a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u výrobce. Takto uloženy 
komplet d kumentace musí obsahovat veškeré realizované změny. 

11. 4odávajicl vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy Materiálu, které souvisejí 
se státním bvčřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích. 

12. llracoviště řízení jakosti výrobce předává výrobky ke konečné kontrole zástupci 
Úřadu - zithraničntho úřadu.)  až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vypiněnými 
průvodní i doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy. 

13. rodávajíci bere na vědimů, že je povinen předložit zástupci Úřadu - zahraničního 
úřadu.)  vš chny své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny na výrobku a že kupující 
zmocnil #qřad - zahraniční úřad.)  k vyřizování žádostí prodávajícího o povolení odchylky, 
výjimky a krněny na výrobku v tomto rozsahu: 

Před! -li prodávající žádost: 
úřad -.příslušný zahraniční úřad.  žádost 

pouze vezme na I posoudí 
vědomí I a vyjádH sek ní 

posoudí 
a rozhodne oni 

Skupin A 
odchylky X 

— výjimky I X 
změny X 

-Skupin a B 
odchylky X - 
výjimky X 

1 

změny X —s 

Ptazněmky I. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technicke 
parametry výrobku nebo služby, jeho instalaci, uvedení do provozu, adrzbu, opravy, 
životnost. spolehlivost, zaměnitelnost. bezpečnost octnu. 

2. Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B. 
3. Objasněni odchylky, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona. 

14. Zahraniční výrobce k dodávce přilož( Certificate of Conforrnity na jednotlivé 
výrobky, které potvrdí zahraniční úřad. 

15. Výrobce umožní Úřadu - zahraničnímu úřadu" účast na řešení reklamace„ bude-li 
vůči němu uplatněna. 

") Nehodlal se škrtněte 


