
RÁMCOVÁ SMLOUVA Č. 145110096

„Opravy speciálních optických přístrojů"

Článek 1
Smluvní strany

Česká republika — Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: Ing. Josef ROSA, zástupce ředitelky Národního úřadu pro

vyzbrojování — ředitel odboru pozemních
se sídlem na adrese: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČ: 601 62 694
DIČ: CZ 60162694
bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo účtu:
vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Karel RAPANT, tel.:

vyřizuje ve věcech technických (přejímající):
Mgr. Jiří RAKOUSKÝ, tel.:

nebo
Ing. Jan HANOUSEK, tel.:
e-mail:

adresa pro doručování korespondence:
Národní úřad pro vyzbrojování
Odbor pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen nobjednatel") na straně jedné

a

Glomez MS, s.r.o.
Zapsaná (y) v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140652.

Se sídlem: Pod Lipami 2562/31, 130 00 Praha 3
1Č: 28426525
DIČ: C7.28426525
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání (přejímací): Jaroslav Zapletal, obchodně-technický manažer

Eliška Tomsová, Contracts Manager

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Bc. Petra Janecká

Telefon, fax, email:
Adresa pro doručování korespondence: Pomněnková 61, 106 00 Praha 10

(dále jen „zhotovitel"), na straně druhé,

NÁRODNÍ ()RAD PRO VY2BRO3OVANi
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v souladu s ustanovením § 1746 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ"), uzavírají tuto 

rámcovou smlouvu 
(dále jen „smlouva"). 

Článek 11 
Účel smlouvy 

Účelem smlouvy je provedení oprav speciálních optických přístrojů nočního vidění k 
zabezpečení piné funkčnosti Armády České republiky (dále jen „AČR"). 

Článek III 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je stanovení podmínek pro provedení oprav speciálních optických přístrojů 
a dopinění chybějícího nebo poškozeného c příslušenství přístrojů (dále jen „přístroje"), na 
základě výzev k poskytnutí pinění objednatele. Opravou se rozumí provedení kontrolních 
prohlídek přístrojů a běžných oprav přístrojů podle ČSN — EN a souvisejících obecně závazných 
právních předpisů (dále jen „dílo"), dle přílohy Č. 1 smlouvy. 

2. Závazek objednatele je za řádně provedené dílo na základě jednotlivých výzev k poskytnutí 
pinění (dále jen „PL") zaplatit dohodnutou cenu a dílo převzít. 

Článek IV 
Cena za dílo 

1. Smluvní strany se podle § 2 zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na způsobu stanovení ceny za poskytování služby popsaném v tomto článku. 

2. Na základě „Požadavkového listu (dále jen „PL") k provedení opravy" podle čl. VII této 
smlouvy bude zhotovitel povinen provést opravu v ceně, která se bude skládat ze součtu ceny za 
defektaci přístrojů a ceny za opravu přístrojů. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené 
s piněním díla včetně ceny za materiál (náhradní díly a pomocný materiál). 

3. Nabídková cena bez DPH, která bude zpracovaná podle-ustanovení odst. 2 tohoto článku, bude 
zahrnovat veškeré nezbytné a odůvodněné náklady zhotovitele a v případě souhlasu objednatele 
formou podpisu „Kontrolního zápisu o výsledku defektací" bude cenou nejvýše přípustnou a 
nepřekročitelnou. 

4. K fakturované ceně bez DPH bude přičtena DPH v sazbě platné v den zdanitelného pinění. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly podkladové dokumentace pro kalkulaci fakturovaných 
cen uložených u zhotovitele, a to v době od zahájení pinění této smlouvy do doby jednoho roku 
po ukončení jejího pinění. V případě zjištění neoprávněně fakturovaných nákladů, za což se 
považuje i nedoložení těchto nákladů, je zhotovitel povinen Nystavit opravný daňový doklad a 
vrátit objednateli finanční částku, která odpovídá zjištěným rozdílům. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dík bude provedeno v jednotlivých létech v následujících 
maximálních finančních objemech: 
- v roce 2014 max. 5 600 000,- -Kč, včetně DPH; 

v roce 2015 max. 3 900 000,- Kč, včetně DPH; 
- v roce 2016 max. 4 200 000,- Kč, včetně DPH. 

Celkový finanční objem za provedení díla nepřekročí 13 700 000,00 Kč, včetně DPH 
(slovy: třináct milionů sedmsettisk korun českých). 



o předání a převzetí přístroje k provedení dílčího pinění" (dále jen „Zápis"), který je 
přílohou Č. 3 smlouvy. 

6. Zhotovitel do 30 dnů od převzetí přístrojů provede defektaci přístrojů a zpracuje „Kontrolní 
zápis" (dále jen I(Z), který je přílohou Č. 4 smlouvy s cenovou kalkulací za provedení 
defektace, opravy přístrojů, za ostatní náklady a s návrhem termínu zahájení a ukončení opravy 
přístrojů jej odešle (faxem nebo emailem ve formátu pdf) ke schválení přejímajícímu. 

7. Obsahem kontrolního zápisu je zejména: 
a) číslo PL k provedení opravy, na jejímž základě je kontrola přístroje prováděna; 
b) rozsah provedení opravy přístrojů; 
c) popis provedených zkoušek a testů; 
d) vlastní kontrolní zjištění; 
e) návrh na odstranění poruchy nebo její příčiny; 
f) cenová kalkulace s rozkladem ceny za provedení defektace, ceny za provedení opravy a 

ceny za ostatní náklady (přeprava, náhradní díly, atd); 
g) návrh termínu zahájení a ukončení provedení dílčího pinění; 
h) odkaz na technickou dokumentaci zhotovitele. 

8. Přejímající je oprávněn neúpiný KZ vrátit zpět zhotoviteli k přepracování a to nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne jeho převzetí. V případě jeho nevrácení v uvedeném termínu se má za 
to, že KZ má všechny náležitosti. U neúpiného KZ, uvede přejímající důvod vrácení a navrhne 
opatření k nápravě. Neúpiným KZ se pro účely této smlouvy rozumí KZ, který není zpracován 
v souladu s touto smlouvou, tj. zejména takový, který neobsahuje náležitosti uvedené v odst. 7 
tohoto článku smlouvy. Počet dnů stanovených pro vrácení neúpiného la k přepracování se 
počítá ode dne následujícím po dnu převzetí neúpiného KZ. 

9. V případě, že na základě KZ bude pro objednatele provedení opravy přístroje/přístrojů 
ekonomicky nevýhodné, přejímající o této skutečnosti informuje zhotovitele písemně (faxem 
nebo emailem) a provedení opravy těchto přístrojů nebude provedeno. 

10. Smluvní strany se dohodly, že provedení defektace zhotovitelem nezakládá povinnost 
objednatele následně požadovat provedení opravy. Nebude-li oprava prováděna, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s provedením defektace. Zhotovitel předá tyto 
přístroje zpět v místě předání při nejbližší přejímce, pokud ses přejímajícím nedohodne jinak. 

11. Vznikne-li v průběhu realizace dílčího pinění potřeba dodatečných prací oproti původnímu 
rozsahu uvedeném v KZ, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně písemně 
informovat přejímajícího a započaté práce na provádění dílčího pinění přerušit. Zhotovitel je 
povinen uvést soupis dodatečných prací, tyto odůvodnit, ocenit, zpracovat kalkulaci v Kč a 
zaslat formou nového kontrolního zápisu přejímajícímu. Najímající posoudí rozsah a cenovou 
kalkulaci dodatečných prací a navrhne objednateli jejich schválení nebo neschválení. Na 
základě rozhodnutí objednatele pak vyhotoví dodatek k „PL k provedení opravy", ve kterém 
informuje zhotovitele o způsobu realizace dodatečných prací a dodatek zašle zhotoviteli (faxem 
nebo emailem ve formátu pdf). 

12. Zhotovitel je povinen zabezpečit skladování a zajištění převzatých přístrojů k provedení dílčího 
pinění proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání zpět přejímajícímu. 

13. Smluvní strany jsou povinny zajistit bezporuchový provoz faxového a emailového spojení, a to 
tak, aby byly schopny přijmout PL a jiné úkony definované touto smlouvou v pracovních dnech 
od 7:00 do 15:00 hod. po celou dobu trvání této smlouvy. Faxové oznámení je potvrzeno 
zprávou o výsledku komunikace vydanou přístrojem odesílatele. Emailové oznámení je 
potvrzeno automatickou zprávou (potvrzením) o doručení. 

NÁRODNÍ ÚŘAD PRO VYZAROIOVÁNÍ  

Odbor onremnkh 
Piěvnik : Mgr. Fdip MEtt 
Datum : nib tcÁLI 
Podpis 
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14. Předání a převzetí přístrojů v místě předání bude probíhat maximálně lx za 3 měsíce, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit písemně přejímajícímu (faxem nebo emailem) nejpozději 5 dnů 
předem datum přepravy přístrojů do místa předání a datum předání přístrojů v místě předání 
a umožnit mu řádnou kontrolu při přejímce přístrojů po provedení dílčího pinění. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při předání přístrojů po provedení dílčího pinění v místě předání díla 
bude přítomna osoba pověřená statutárním zástupcem zhotovitele, se znalostí českého jazyka, 
která bude schopna řešit vady zjištěné při přejímce každého dílčího pinění. V opačném případě 
přejímající dílo nepřevezme. 

17. Přejímající nepřevezme přístroje po provedení dílčího pinění, které vykazují vady. O předání a 
převzetí přístrojů po provedení dílčího pinění v rámci kontroly úpinosti přístrojů předávané 
podle příslušné dokumentace, vyhotoví zástupci zhotovitele „Protokol o předání a převzetí 
dílčího pinění" (dále jen „protokol") uvedený v příloze Č. 5 smlouvy, který podepíší zástupci 
obou smluvních stran. V případě nepřevzetí provedeného dílčího pinění se do protokolu uvedou 
důvody jeho nepřevzetí a tuto skutečnost oznámí přejímající neprodleně objednateli. 

18. Zhotovitel je povinen při provádění díla provést příslušné záznamy do provozní dokumentace 
techniky, včetně uvedení náhradních dílů, které při provedení díla byly na technice vyměněny. 

19. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 ObčZ. 

20. Zhotovitel je povinen při provedení dílčího pinění použít díly a komponenty nové, tj. pině 
funkční, nepoužité, nepoškozené a nerepasované. Pryžové části nesmí být starší 12 měsíců od 
data výroby. Zhotovitel je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o 
této skutečnosti prohlášení. 

21. Díly, které byly zhotovitelem při poskytování dílčího pinění demontovány a nahrazeny díly 
odpovídajícím výše uvedeným požadavkům, je zhotovitel povinen nabídnout při přebírání díla 
přejímajícímu. 

22. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí odstranění 
tohoto odpadu v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

23. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu pinění smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti 
za Škodu způsobenou třetí osobě minimálně ve výši odpovídající pojistné částce 5 000 000 Kč. 
Na písemnou výzvu objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv po celou dobu pinění smlouvy 
tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením pojistitele, a to do pěti pracovních dnů od 
obdrželi( této výzvy. 

24. V rámci každého provedení dílčího pinění je zhotovitel povinen předat přejímajícímu doklady 
nutné k užívání přístrojů, a to v českém jazyce v souladu s Protokolem. Zhotovitel je povinen 
provést záznam o provedení běžné nebo nálezové opravy do záznamníků přístrojů a záznam 
o počtu provozních hodin a dobu do provedení následující nálezové opravy v souladu 
s technickými normami výrobce. 

Článek VIII 
Fakturační a platební podmínky 

I. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu Protokolu po předání každého 
dílčího pinění, do pěti pracovních dnů doporučeně odešle objednateli daňový doklad (dále jen 
„faktura") ve dvojím vyhotovení. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle požadavků objednatele, musí obsahovat tyto 
údaje v souladu s § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a * 435 OběZ a dále: 

NÁRCONi ÚŘAD PRO VYLBRO1OVÁNÍ 
orwerne4r.1, 5.0 

~Ni Mgr. MM, MELC 
Datum : i\1D 'v4.."..0MA 
Poctpts : Ř‘,   
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označení dokladu jako „Daňový doklad — faktura" s uvedením evidenčního čísla; 
obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání zhotovitele s uvedením IČ a DIČ; 
název a sídlo objednatele s uvedením Ič a DIČ; 

- číslo smlouvy a číslo PL, podle které se uskutečňuje provedení dílčího pinění; 
rozsah a předmět provedení dílčího pinění; 

- datum uskutečnění předání dílčího pinění, datum vystavení a datum splatnosti faktury; 
- jednotková cena v Kč bez DPH a včetně DPH (tj. cena za provedení opravy jednoho 

přístroje) 
- základ daně v korunách a haléřích za provedené dílo; 

základní nebo snížená sazba daně v % nebo sdělení, že se jedná o pinění osvobozené 
od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.; 
výše dané uvedená v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlená na desítky haléřů nahoru; 
cena za provedení dílčího pinění celkem v Kč včetně DPH; 

- označení peněžního ústavu a čísla účtu zhotovitele, na který má být poukázána platba; 
počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby zhotovitele za vystavení faktury; 

- údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán 
údaj o zápisu z jiné evidence. 

2. K faktuře musí být připojen Protokol, PL k provedení opravy, včetně případného dodatku a la 
(dílčího pinění). V protokolu musí být uvedeno jméno odpovědné osoby přejímajícího a 
zhotovitele, jejich podpis, datum předání a razítko, seznam použitých náhradních dílů a 
komponentů včetně pořizovacích cen a výkaz provedených prací. Tento musí být potvrzený 
odpovědnou osobou zástupce objednatele a zhotovitele, jejich podpis, datum a razítko a dále 
doklad nebo prohlášení zhotovitele prokazující skutečnost dle čl. VII odst. 20 smlouvy. 

3. Objednatel uhradí fakturovanou částku zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení faktury. 
Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy, tj. posledním 
dnem splatnosti je 30. den ode dne doručení faktury objednateli. Faktura se považuje za 
uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele. 
V případě, že bude objednateli doručena faktura v období od 18. prosince příslušného 
kalendářního roku do 18. ledna roku následujícího, prodlužuje se splatnost takové faktury o 30 
dnů. V případě, že den splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo na svátek, splatnost faktury se 
posouvá na první následující pracovní den. Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání 
příslušné částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele. 

4. Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

5. Faktura bude zhotovitelem zaslána objednateli na adresu: 
Národní úřad pro vyzbrojování 
Odbor pozemních sil 
nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6. 

6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj 
nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné Závady v obsahu nebo nedostatečný počet 
výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného 
vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen 
novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněné vrácené faktury 
zhotovitel i. 

Článek IX 
Vlastnictví a odpovědnost za škody na technice předané k provedení díla 

NÁRODNÍ ŮP.A0 PRO VYZBROJOVÁNI 
Ctibor po:~ sil 
Právník Mgr. Filip MELC 
Ontum : 1\10 
?ucipis Nť4  
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1. Vlastníkem přístrojů po celou dobu provádění díla je objednatel. 
2. Nebezpečí vzniku škody na přístrojích předaných k provedení dílčího pinění přechází 

z objednatele na zhotovitele podpisem Zápisu a zpět ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
podpisu Protokolu zástupci obou smluvním stran po předání přístrojů. 

3. Za nebezpečí Škody na prováděném dílčím pinění až do jeho předání zástupci objednatele 
odpovídá zhotovitel. 

Článek X 
Záruční a reklamační podmínky 

1. Zhotovitel v souladu s § 2113 až 2117 a 2619 odst. 1 OběZ přejímá závazek záruky za jakost 
od data předání díla zástupci objednatele po dobu: 
- 6 měsíců na provedení oprav; 
- 24 měsíců na vyměněné náhradní díly. 

2. Reklamace uplatňuje přejímající (popř. uživatel) u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady 
díla, resp. dílčího pinění, písemně zasláním faxové zprávy „Oznámení o reklamaci" na číslo 
faxu .....den úspěšného odeslání oznámení o reklamaci se považuje za okamžik zahájení 
reklamačního řízení. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. 

3. Zhotovitel se vyjádří k reklamaci faxem nebo emailem do 7 pracovních dnů po obdržení 
oznámení o reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v piném rozvahu. 

4. V případě uznání reklamace je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů od 
uznání reklamace, ve zvlášť odůvodněných případech do 120 dnů od uznání reklamace (výměna 
zesilovače, oprava obtížně dostupného dílu, apod.), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
O odstranění vady bude sepsán a podepsán zástupci zhotovitele a objednatele (přejímajícího 
nebo uživatele) „Protokol o odstranění vady a předání díla". 

Článek XI 
Vady díla 

I. Odpovědnost za vady a nároky z vad díla se řídí ustanoveními 51914 až 1925 a § 2615 až § 
2619 ObčZ. 

Článek XII 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s předáním dílčího pinění v termínu 
stanoveném v PL smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do 
spinění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV 
smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

2. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované 
vady zjištěné v záruční době podle podmínek uvedených v čl. X smluvní pokutu ve výši 
5 000,- Kč za každé jednotlivé dílčí pinění a za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu 
„Protokolu o odstranění vady a předání pinění". Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV 
smlouvy. Okamžik práva falcturace vzniká prvním dnem prodlení. 

3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, nepředloží-li do pěti 
pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele potvrzení pojistitele, dle čl. VII odst. 23 

NÁRODNÍ 3d1914NS•Vť2BRO3OVÁN1 
Odbew voremnkh Právra : Mgr. Filtr. MELC 
Datum ,•-•\ f‘..eÁ9k 
POCIPIS • 
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4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. 
5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení. 
6. 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. Povinnost k úhradě Škody se 
řídí ustanoveními § 2894 a násl. ObčZ a ustanovením § 2951 a násl. ObčZ. 

7. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s předáním KZ při jednotlivých dílčích 
piněních v terrnínu stanoveném v čl. VII odst. 6 smlouvy smluvní pokutu 2 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení, a to až do spinění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 

Článek XIII 
Zvláštní ujednání 

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 
2. Právní vztahy, které nejsou upravené touto smlouvou, se řídí ustanoveními ObčZ. 

3. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím spiněním 
této smlouvy, je český jazyk. 

4. Zhotovitel souhlasí, že z důvodu pinění díla podle PL, nemusí být cena za dílo dle bodu čl. IV 
odst. 6 smlouvy čerpána v piné výši. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového vzoru nebo jiného duševního vlastnictví 
třetích osob při provedení díla. 

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy. 
7. Smluvní strany se dohodly, že ze strany zhotovitele nedojde bez předchozího souhlasu 

objednatele k převedení jakýchkoliv práv či povinností, vyplývající pro něj z této smlouvy, na 
třetí osobu. 

8. Veškeré povinnosti, uložené touto smlouvou zhotoviteli se v případě provedení díla 
prostřednictvím subdodavatele, vztahují v odpovídajícím rozsahu i na tyto subdodavatele 
a zhotovitel je povinen subdodavatelek těmto povinnostem smluvně zavázat. 

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

Článek XIV 
Zánik smluvnillo vztahu 

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: 
a) spiněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od části závazku ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 a 3 

ObčZ; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení 

zhotovitelem. 

NÁRODNÍ LIRAO PRO VY2BR030VÁNI. 
04bor Don-mnich sil lip MELC Práirnik : Mgr. Fi  
Datum 
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Jednatel společnosti
Glomex MS, s.r.o.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele ve smyslu
§ 2002 odst. 2 OběZ, se rozumí:
a) nedodržení doby provedení dílčího pinění stanovené v PL podle čl. VI odst. 2 smlouvy;
b) nedodržení ujednání o záruce za jakost dílčího pinění;
c) neodstranění vad dílčího pinění ve sjednané době;
d) nepředložení písemného potvrzení pojistitele podle čl. VII odst. 23 smlouvy.

Článek XV
Závěrečná ujednání

I. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 9 listech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemné odsouhlasenými a podepsanými písemnými
a vzestupné očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

3. Změna údajů, uvedených v čl. 1 této smlouvy, změna kontaktních osob, zástupce objednatele a
zhotovitele (uváděných v PL, Zápise, KZ a Protokolu), nebude považována za změnu této
smlouvy. Každou změnu podle tohoto odstavce oznámí příslušná strana písemně druhé straně
neprodleně poté, co se o ní dozvěděla.

4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této
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 této
smlouvy připojuji pod ní své podpisy.

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

- příloha č. I — „Rozsah a nabídková cena opravy speciálních optických přístrojů" — 1 list;
- příloha Č. 2 — „Požadavkový list k provedení opravy" — 1 list;
- příloha Č. 3 — „Zápis o předání přístroje k provedení dílčího pinění" — 1 list;
- příloha Č. 4 — „Kontrolní zápis" — 1 list;
- příloha Č. 5 — „Protokol o předání a převzetí dílčího pinění" — 2 listy.

V Praze dne . .(11. 2014 V Praze dne S I . • 2014

ZAstupce ředitelky úřadu — ředitel Odboru
pozemních sil Národního úřadu pro vyzbrojování

NÁRODNÍ 15440 PI2.O VYZBROJO

adner Pnlermiki. 511 Pn._tic
n;k. ; Filio
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Příloha Č. 2k smlouvě Č. 145110096 
Strana I (celkem I) 

Požadavkový list Č. I (pHslušný rok) 

k provedení opravy (dílčího pinění) ve smyslu čl. VII bodu 3 
Smlouvy Č. 145110096 

Typ přístroje: 

Výrobní číslo: 

Vojenský útvar: 

Termín zahájení ~ho pinění: 

Termín ukončení dílčího pinění: 

PL vystavil přejímající: 
(hodnost, jméno, příjmení) 

Schválil objednatel: 

(hodnost, jméno, příjmení, kulaté krycí 
razítko, podpis) 

Schválil odpovědný zástupce 
zhotovitele: 

(jméno, příjmení, razítko, datum, podpis) 



Příloha Č. 3k smlouvě Č. 145110096 
Strana 1 (celkem 1) 

ZÁPIS 
O PŘEDÁNÍ PŘÍSTROJE K PROVEDENÍ DILČH-10 PLNĚNÍ 

dle Smlouvy Č. 145110096 

NÁZEV VOJENSKÉ TECHNIKY Přístroj 

Typ: 

VOJENSKÝ 
-  
Vojenskou 

[ 

ÚTVAR: 

techniku za objednatele předal: 

evidenční čisto: 

S technikou byly zhotoviteli předány tyto doklady: 

U odevzdané vojenské techniky dle kompletačního seznamu chybí: 

Zhotovitel převzal věc k provedení dílčího pinění. 

V dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 
(přejímající) 

hodnost, jméno, příjmení, razítko a podpis Jméno, příjmení, razítko a podpis 

htllkovpra Sunem hůlkolým písmem 
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KONTROLNÍ ZÁPIS číslo...../ (příslušný rok) 
o výsledku defekace a k provedení opravy 

Smlouvy Č. 145110096 

Číslo požadavkového listu: 
Zadání: 

Typ přístroje: 
Výrobní číslo přístroje (soupravy): 
Vojenský útvar: 

Kontrolní prohlídka byla provedena v tomto rozsahu: 

Kontrolní zjištění — nález: 

Termín odstranění závad: 

Číslo záznamníku (technického deníku, provozního záznamníku soupravy apod.): 

Cenová kalkulace provedení opravy: 



Příloha Č. 5 k smlouvě Č. 145110096 
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Počet listů: 2 
Přílohy: 

PROTOKOL 
O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ 

Smlouvy Č. 145110096 

PROTOKOL O NEPŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ 

NÁZEV VOJENSKÉ TECHNIKY Zaměřovací přístroj 

Typ: 

VOJENSKÝ 
-  
Vojenskou 

[ 
ÚTVAR: 

techniku za zhotovitele připravil: 

evidenční číslo: 

S technikou byly přejímajícímu odevzdány tyto doklady: 

I. Provozní sešit číslo.): 
2. Kontrolní zápis —zpráva 
3. Seznam náhradních dílů, které byly z techniky vymontovány a nahrazeny novými 
4. Soupis provedených prací 
5. Jiné ) 

Stav provozních hodin po opravě  

* Seznam vad vojenské techniky 6en v případě nepřevzetí díla): 

* Termín odstranění vad díla: (Jen v případě nepřevzetí díla) 
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nehodící se škrtněte 

V ‚dne  

Za zhotovitele: Za objednatele: 
(přejímající) 

Jméno, příjmení, razítko a podpis Hodnost, jméno, příjmení, razítko a podpis 

hůlkovftn pb-rnem hůlkovým písmem 

Poznámka: 
V případě, že pinění má vady, zástupce objednatele pinění nepřevezme. Zástupci 

smluvních stran sepíší „Protokol o nepřevzetí díla". Zástupce objednatele ihned informuje 
o nepřevzetí díla objednatele. 

2 


