
Smlouva o dílo - expoziční příprava Simulátor,, t -?o

SMLOUVA O DÍLO

ev.č. 80/5/162/2/2018-1241

Výtisk číslo: 1
Počet stran: 8
Počet příloh: 1/3

I. Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obranv
Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „objednatel44) na straně jedné

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694 y

Vojenský historický ústav Praha, U Památníku
1600/2, 130 05 Praha 3 - Žižkov

a

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO

zapsana v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pn, • *
Sídlo* sisicym soudem v Praze, spisová značka A 75859

v ‘ Mladoboleslavská 944, 197 00 Praha 9 - Kbelv
24272523 y

Sídlo:
IČO:

Adresa pro doručování korespondence:
(dále jen „zhotovitel44) na straně druhé,

7jckvi2
Mladoboleslavská 944, 197 00 Praha 9 - Kbely
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gmlnnva o diln - expoziční příprava Simulátoru L-39,

uzavírají, na ^

„Zákon-) P«m>™ 0s!“7"“jZehn0tož“)e;VZa podmínek níže stanovených tuto smlouvu o dílo (dále 
Sb., občanský zákoník (dále jen „U£ ) a za puu
jen „smlouva")- a n

Účel smlouvy
2 , účelem smlouvy je uvést do výstavní podoby letecký simulátor W9 (dále jen -simu,á.or", ze 
Sbhky V^nSho historického ústavu Praha pro sbírkové a výstavu, ucely.

ČI. III.
Předmčt smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je: wrkého simulátoru L-39. Expoziční příprava
a) závazek zhotovitele provést expoziční pnp^ 1 ^ ^ objektu LM Kbely a instalace
zahrnuje demontáž trenažéru z pros o Specifikaci - položkovém rozpočtu expoziční

této smlouvy, ...

3.4. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli bezplatnou licenci, podle zakona autors e o, 

k využívání této zprávy, pro potřeby objednatele. nhiednatelem

-r:: r - *
specifikován v položkovém rozpoítu (příloha C. 1 teto Smlouvy).

čl. IV.
Celková cena za dílo

4.1. smluvní strany se ve smyslu zákona C. 5=Sb„ o
«SfcMM* STSSS DPH°’(slovy: jedenmihonpětsettficetdevěttisícstodvace, korun

4eSkýCh)' . . ,,, po Kč sazba DPH 21 % Siní 267.120,00 Kč.
4.2. Nei vyšší možná cena díla bez DPH cm, 1.272.000,00 Kč, sazba um

, oříloze č 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou jtz zahrnu y 
4.3 Jednotkové ceny jsou uvedeny v pnloze č teto smlo y
veškeré náklady zhotovitele spojené splněním teto smlouvy.

ns/tf>nnti V či IV odst 4 1 a fakturovanou částkou za skutečné provedene
4.4. Rozdíl mezi cenou uvedenou v cl. lv oas .
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Smlouva o dílo - exnoziční příprava Simulátoru T -IQ

Cena za I. etapu

disry'r„^ i °tr^ř' t“

733.260,00 Kč včetně DPH (s,ovy: 3 ^

&&"SÍ5S 62 p,sm-a) této sml0^ - DP» «-

Cena za II. etapu

dol“^<s:x“i ods,°6cr4ch’ M ífréjších ***

805.860,00 Kč včetně DPH (sl„vy: £^2^,°U,y’ 3 ‘° ™^

666.000$)Kč^azba DPH 21 % MWoIoOh* 6'2 P'Sm' b> Sml0UVy b“ °PH činí

čl. V.
Místo plnění díla

5.1. Místem plnění díla je:

é" u vojenské“ce 1200/1' 162 00 «-

?GP™"aU^Smj^o™ Kbe'y’ 425/9, 197 00 Praha 9 - Kbely

Cl. VI.

Doba provedení díla

technik/lTprovedení^dna8 ustanoven*m z^ona'^S^O/^O^S^b!* z^on^registm^ihiv^pře^etí

6.2. Zhotovitel ukončí provádění díla ve dvou etapách:
a) I. etapa - nejpozději do 1. října 2018
b) II. etapa - nejpozději do 29. března 2019

čl. VII.
Podmínky provádění díla

k=£S2Sš?SSSSHHíS
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Cmlnnva n díle - exnoziění příprava Simulátoru Lz39—

počet dnu k předáni simulátoru se počítá ode dne následujícím po dni obdržení výzvy.

7.3. Při předání simulátoru k provedeni dí,a
:“o1."siSt™ kp—i díla". Součástí protokolu bude toto^afická 

“^mtlus * 2593 OZ

provádět průběžnou kontrolu provádění díla. etlpy. O předání
etapy, vyzve zhotovitel přejím^acdio^k podepisuje za objednatele
díla sepíši smluvní strany Předávací protOK ^ ur5ený zástupce. Přejímající nem
přejímací a za zhotovitele statutami organ* kterJé kazuje nedostatky nebo odporuje
povinen převzít dílo, respektive jeho jedn iLnníHvé etaov sepíší smluvní strany Zápis o
smlouvě. V Případě nepřevzetí díla '7^ uvS dSy jeho nepřevzetí a tuto
nepřevzetí díla, respektive jeho jednotlivé etapy, předávaci protokol musí minimálně
skutečnost oznámí přejímající nepro en , .g a hodnocení provedeného díla,
obsahovat identifikaci přejímající 10 a prc orovedeného díla respektive jeho jednotlivérespektive jeho jednotlivé etapy, podpisy opevněných osob
etapy nebo skutečnosti, na ktere chtějí sm y Pm|uvnich stran Souíástj předávacího

s obďobný^°ú<^i^jáko při předávání° simulátoru objednatelem zhotoviteli, který bude sepsán pn 

předání celeho dils. , x * a ' ř
7.5. Zhotovitel se zavazuje, že při př^mi dik, respektrve epoPvgřená statutárním
díla, respektive v místě předaní je no ívyc p ^ schopna řešit případné nedostatky
”ŠnTpKh"e díCres^ti- j«to £taáh* etapy. V opačném případě přejímající dílo, 

respektive jeho jednotlivou etapu, nepřevezme.
7.6. D0jde.fi při provádění díla ke —
zhotovitele (tzv. vícepráce), je zhotoví e poví vícet>ráce“ lze pokládat pouze takové
objednatele a započaté práce na prováděni díla prerusit. Za P P V vyvstaly až
práce, které jsou objektivně doložené, nezbytné této informaci je
v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné p ed uzavreniin sm y a odůvodnit.
zhotovitel povinen současně uvést soupis ^ provedení „víceprací“ a
K tomu zpracuje kalkulaci v Kc s uvedeni p nřÍDadně uvede další konkrétní související
jejich cenu, druhy potřebného matenalu a je , P d áním dodatku ke smlouvě, ve

provedením. Vznikne-,i tímto objednatel, ákoda,

hradí ji zhotovitel. , .

Pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodnou jinak. ,

"Írei™je poskytnou, zhotoví,
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.Smlouva o dílo - expoziční příprava Simnlátnm r _?q

prodleni objednatele s neposkytnutím součinnosti.

či. VIII.
Fakturační a platební podmínky

a piev“ dPo° lCcotfchtrZeít°krMem PH°dPÍSU PřeJ,madh° d°kladu p“ PWW

odf0 “ P°dk pla‘"d p™i
Sf *podle § 435 oz- “• ssrsss

8.3. K faktuře musí být připojen Předávací protokol díla.

130 d0mČena "a ^ V°jenSký hÍSt0rÍCl£ý óalav Praha, U Památníku 2,

8.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

aWímIZroTáZtStS"™ “ ““ «"* z «■ objednatele

splatnost, a ^
fakturu doručit objednateli do ,0 dnů ode dne doručení 

8.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

£ dů™* k■« ™ ručení za

8.10. Na faktuře musí být uvedeny tyto údaje:

Adresa příjemce Adresa konečného příjemce
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1
160 01 Praha 6 - Hradčany

Vojenský historický ústav Praha
U Památníku 2
130 05 Praha 3 - Žižkov

VI. IA

Vlastnictví a odpovědnost za škody na věci předané k provedení díla
sZu“b“d“™’ Předanéh° Zh0,0viteli kpr0vedeni díla podle ělinko VII. Odst. 3

9 2 Mebezpečí vzniku škody na simulátoru předaného k provedení díla přechází zobiednatele na
nmtokňr * 3 Zf? 26 Zhd,0V"ele na objcdnavatcle okamžikem předání simulátoru ti podpisem 
protokolu specifikovaných v článku VII odst. 7.3 a 7.4 této smlouvy zástupci obou smluvních snaT

9.3. Za nebezpečí škody na provédčném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá zhotovitel.
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Cmlnnva o dí'o - evnozični příprava Simulátoru L-39

,.4. Smluvní sírany se dohodly, » vpHpadě náhrady škody se bude hradrt pouze skutečná 

prokazatelně vzniklá škoda.
Cl* A«

Záruka za jakost a práva z vadného plnění 
10... Zhotovitel prohlašuje, že dílo nemá žádné vady a v tomto ohledu objednatel, ručh 
,0.2. Zhotovitel přejímá zámku za jakost dodaného díla ve smyslu ustanoven, § 2113 OZ po 

24 měsíců.
10 3 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
10.4. Práva z vadného plnéní se uplattuji písemné (e-mailem) u "e bezodkWné po zps en,

vady. Zjišténá vada musí být konkrétné popsana a Zhotovitel se vyjádři do 3
uvést své požadavky, jakým způsobem pozadu, se za práva z
pracovních dnů po obdržení písemného oznámeni. Pokud tak neučím, m
vadného plnění uznal v plném rozsahu. ,
10.5. Zhotovíte, zahájí odstraňování vLého

’ stran podepsán "Pro,oko10 ods,ranéni

vadydíla“. cl. XI.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

,1.1. Zhotovíte, zaplatí objednateli v případě pmdtad • j—F
uvedeném v úl. V, odst. 6.Z této smlouvy s'^„l^lněnítávazku nebo dS zániku 

SXr^luTím^ěen ik smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním 

dnem prodleni. ,, vttt
£ U ,5% 

z celkové ceny celého díla.
11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sÍ"°z““,al“

d^foMažddo PTdpiIumpmtoUko,uVeo Odstranění vady. Tím není dotčen 

čl XIII smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodleni.

,,.4. Objednáte, zaplatí zhotovíte,, za prodlení s

Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyz.ckych osob.
11 5 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnú ode dne doručení vyúčtován,.

- ss?
samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné vyš,.

či. xn.
Zvláštní ujednání

12.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem Česke republiky.
12.2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoven'
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.Smlouva o dílo - expoziční příprava Simulátoru f-IQ

*3J Zh,0t0vitel Prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob Zhotovitel nH 'a • 

za připadne porušeni práv z průmyslového nebo jiného Sevniho viastnicM tfeSh „sób

^OU^P°P;- jeh° d0kum“‘ “*>» 
zákona Č. 121/2000 Sb., o právu autorském o právech °bjednatelem’ autorským dílem podle
některých zákonů (autorský zákon l ve zňěnP ,vlsej'clc l s Pravem autorským a o změně
vlastnictví poskytuje zhotovitel /',a„ ě Pozdějších předpisů nebo jinak chráněné duševní
zhotovitel “SÓS «ás^U7 0bjedna,eU ktak°VémU «”“sti
oprávnění/licenci bez „meztí třLSTmL'Z -TT^t pfen°Sné’
n-zumožováním, sdělováZ t™'h0 kví!konu Pri™
údržby, úprav, oprav a odstranění díla as ~ ^ puso^em Pro uče*Y zhotovení, provozu, 
autorské důo nebolné duše^vteniétví vZSé mfoS , W* oprávnění
éi měnit. Jde-li o výsledek ěinnostT^bd^eir^ n*é<» ^louvy upravovat 
nebo podobného obecně závazného právního nřednisn ^,n° *. “ oc l]’ane P0(ile autorského zákona 
subdodavatele, zavazuje s"X^stif?r„bSnaT Pod"ik“<
zhotovitele oprávnění v steiném rozsah,, Lv ■ •P .b,de ve vztahu k takovému dokumentu 

tohoto ustanovíSmlouvy Mměna za 7 ? P™ Výsledek ČÍnnosti ^otovitele podle-™, _ «„ »s-rPr,,ES;:ílX“,r —— **

tt6;m“ejSSTaz7akémk0lÍ ******* P‘“ "*»■ «ídm s plněním

SStSSStSssíassaaLíaai®aaR=&3£S?s

12.8. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č 10l/?nnn a ~ u v , , ,

S35SsS£3£3Sffis£3S
S- Sl““ Sfi""-1* ■ ■*—»• *■*» —t *» —*

VtS,kera k0mUníkaCe mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna

d—
PoT^ď^^^

12.12. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doruěování vzájemných písemností tak že písemnost
dnem^^

°zmfaě adresy’a ,o bez °“u - *»’1 sassiíts:
7



smlm.va o dílo - pxpoziční příprava Simulátoru L-39.

ČI. XIII.
Zánik smluvního vztahu

a Virw-tiv yávazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
13 1. Smluvní strany se dohodly, ze zavazeK ze sunuv.

h^H—ém vyrovnání «** vynaložených a prokazatelně

c^jednoshnnnýmodstoupením od smlouvy pro její P“dstat“ hotovitel uvedl v nabídce
•arsvsssiísittsv•r.rs^--.«-*

zadávacího řízem nebo porušil cl. XI., nHnadě že bude vůči majetku zhotovitele
e) jednostranným odstoupením objednatele od s y’ P únadku nebo byl-li vůči zhotoviteli

b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;
c) prodlení s odstraněním vad o více nez 20 dm. v|, , 7 2 a;ncbo 7.9. této
d) prodlení objednatele s plněním jeho povinnost, v terminech dle cl. VII, odst.

smlouvy o více než 20 dní. ^

Závěrečná ujednání

nedílnou součástí. . .. .
,4.3. Za smluvní stranu „objednatel- může právní úkony související se smlouvou £,n.t pouze redite

Vojenského historického ústavu Praha.
14.4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou mámy pí^dSdty píynoud

zvědomí jimi udaných3nepravdivých MajůNa důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy phpojuji

pod ní své podpisy.
14.5. smluvní strany se dohodly, fc ,^vefejnění smlouvy v■££-"^”1

'i a iAn/901 s Sh o zvláštních podmínkách účinnosti nCKtery ’ST.Sftf.o registm smluv), je ve výhradní pravomoci objednatele.

14.6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

14.7. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
č 1 - Specifikace - položkový rozpočet expoziční přípravy vojenské historické techniky - 3 strany

ť 91 no ?nifi /

V Praze dne
2 4. 08. 2018

a 2l. 08. 2118
V Praze dne



Příloha č. I ke SoD ev.č. 80/5/162/2/2018-1241
Počet stran: 3

Smlouva o dílo - expoziční příprava Simulátoru L-39

Specifikace - položkový rozpočet expoziční přípravy vojenské historické techniky
Simulátor L-39

Položka / Popis
celková cena 
bez DPH v Kč

Výše 
DPH v

%

celková cena
s DPH v Kč

Pozn.

Rozpis potřebných prací - Etapa 1

Návrh a výroba náhrad hydraulických válců náklonů kabiny 35 000,00 Kč 21 42 350,00 Kč

Demontáž hydraulických válců náklonu kabiny a jejich náhrada pevnými vzpěrami 45 000,00 Kč 21 54 450,00 Kč

Demontáž hydraulické soustavy napájení pracovních válců, vypuštění hydraulické nádrže 21 000,00 Kč 21 25 410,00 Kč

Demontáž čerpadla a chladiče vysokotlakého hydraulického obvodu, zaslepení hadic 21000,00 Kč 21 25 410,00 Kč

Demontáž hydraulického obvodu napájení řízení v kabině trenažéru 10 000,00 Kč 21 12 100,00 Kč

Demontáž čelní obrazové plochy 21000,00 Kč 21 25 410,00 Kč

Demontáž konzoly projektoru, zrcadla a nosného rámu, demontáž schodů 35 000,00 Kč 21 42 350,00 Kč

Demontáž řídící konzole instruktora 15 000,00 Kč 21 18 150,00 Kč

Demontáž a přeprava komponent analogového počítače do Leteckého muzea Kbely 45 000,00 Kč 21 54 450,00 Kč

Uvolnění rámu trenažéru od podlahy, jeho vysunutí před budovu ÚLZ a přeprava do Kbel 158 000,00 Kč 21 191 180,00 Kč

Rozpojení a označení kabeláže pracoviště instruktora 45 000,00 Kč 21 54 450,00 Kč

i



Smlouva o dílo - expoziční příprava Simulátoru L-39

Přesun kompletu pracoviště instruktora do Leteckého muzea Kbely 55 000,00 Kč 21 66 550,00 Kč

Uložení trenažéru na určené místo v Leteckém muzeu Kbely 65 000,00 Kč 21 78 650,00 Kč

Demontáž a přeprava potrubí, hadic a kabeláží uložených pod podlahou 35 000,00 Kč 21 42 350,00 Kč

Součet položek Etapa 1 - cena bez DPH 606 000,00 Kč

výše DPH 21 % 127 260,00 Kč

Cena celkem, včetně DPH 733 260,00 Kč

Položka / Popis
celková cena 
bez DPH v Kč

Výše 
DPH v

%

celková cena 
s DPH v Kč

Pozn.

Rozpis potřebných prací - Etapa 2

Demontáž vzpěr a montáž hydraulických válců náklonu kabiny, její uložení na konečné misto 85 000,00 Kč 21 102 850,00 Kč

Kompletace hydraulické soustavy pracovních válců 35 000,00 Kč 21 42 350,00 Kč

Instalace čerpadla a chladiče hydraulické soustavy (statická montáž) 35 000,00 Kč 21 42 350,00 Kč

Instalace kompletu pracoviště instruktora a jeho konzole řízení 120 000,00 Kč 21 145 200,00 Kč

Montáž čelní obrazové plochy 21 000,00 Kč 21 25 410,00 Kč

Montáž konzoly projektoru, zrcadla a nosného rámu schodů 45 000,00 Kč 21 54 450,00 Kč

Montáž a oživení komponent analogového počítače 65 000,00 Kč 21 78 650,00 Kč

Propojení kabeláže pracoviště instruktora 45 000,00 Kč 21 54 450,00 Kč

Propojení hydraulického řízení kormidel s pracovištěm instruktora, kontrola funkce 65 000,00 Kč 21 78 650,00 Kč
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Smlouva o dílo - expoziční příprava Simulátoru L-39

Oživení trenažéru v režimu ručního řízení 150 000,00 Kč 21 0,00 Kč

Součet položek Etapa 2 - cena bez DPH 666 000,00 Kč

výše DPH 21 % 139 860,00 Kč

Cena celkem, včetně DPH 805 860,00 Kč

SOUHRN:

Součet položek 1. a 2. etapy - cena bez DPH 1 272 000,00 Kč

výše DPH 21 % 267 120,00 Kč

Cena celkem, včetně DPH 1 539 120,00 Kč

V Praze dne
l i 08, 2018 V Praze dne l 9
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