62/165110280

Objednávka č. 62/165110280
Smluvní strany
Zhotovitel: Vojenský technický ústav, s. p.,
odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín
IČO: 242 72 523, DIČ: CZ24272523
státní podnik zapsán v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl A, vložka 75859

Objednatel: TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.

Zastoupen: Ing. Jánem ROMANEM, ředitelem
odštěpného závodu VTÚVM

Zastoupen: Ing. Janem Slezákem, generální
společnosti

Kodaňská 521/57
101 00 Praha 10 - Vršovice
IČO: 241 52 269, DIČ: CZ24152269
společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 17463

Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
Požadovaná Činnost:
Identifikace a dislokace
techniky

Zástupce Objednatele

Bližší popis provedení opravy:
Objednatel požaduje opravit následující přístroje
Zhotovitel provedl defektaci, která jednoznačně vydefinovala potřebu opravy.
Způsob opravy: oprav

, rektifikace

materiál:

Místo provedení opravy:
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM, Dlouhá 300, Slavičín
Místo předání/převzetí techniky:
Dlouhá 300, Slavičín
Přepravu do/z místa předání techniky zabezpečí: Objednatel
Opravu provede: Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM. Dlouhá 300, 763 21 Slavičín

Provedení katalogizace (pouze u dodávek náhradních dílů): Není požadováno.
Datum zahájení/ukončení opravy:
Zahájení ihned po nabytí platnosti a účinnosti této podepsané objednávky.
Ukončení do 1 měsíců ode dne podpisu oběma smluvními stranami.

62/165110280
Poskytnutá záruka:

Nabídková cena (Kč):
Druh nákladů

Stručný popis/obsah
defektace (demontáž)

Vlastní náklady
Zhotovitele

Oprava
Řekli

Materiál
Ostatní

náklady spojené s Činností SOJ, práce pracovníka
Zhotovitele (bude fakturováno podle skutečnosti)

Celkem bez DPH:
Částka DPH (sazba 21 %):
Celkem včetně DPH:
korun českých bez DPH
Cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou
Ostatní informace, sdělení a požadavky Zhotovitele:
Demontáž a montáž přístrojů z/do vozidla není součástí činností Zhotovitele.
Zhotovitel umožní provádění státního ověřování jakosti (SOJ) dle přílohy č.l této objednávky. Zhotovitel neprodleně oznámí
písemně zástupci Úřadu pro obrannou standardizaci katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen Úřad) zahájení prací na
plnění nákupní objednávky a vyzve jej ke konečné kontrole v termínu s ním dohodnutém.
Objednatel zajistí, že oboustranně podepsaný výtisk této objednávky předá zástupci Úřadu u Objednatele pro uplatněni
požadavku na zabezpečení SOJ na subdodávce u Zhotovitele. Objednatel neprodleně informuje Zhotovitele, že tento krok učinil.
Pokud nebude požadavek na zabezpečení SOJ této objednávky uplatněn u zástupce Úřadu u Zhotovitele do 5 dnů od podpisu
objednávky, prodlužuje se termín plnění objednávky o tuto dobu.
___________________________________
__
Závěrečná ujednání:
Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:
• Příloha č. 1 - Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti
Tato objednávka je vyhotovena ve dvou originálních výtiscích o 2 stranách a jedné příloze o 2 listech s tím, že každá ze
smluvních stran obdrží jeden výtisk.
V případě prodlení s termínem ukončení opravy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
z cel^^ý^ny bez DPH za každý započatý' den, uvedené v podepsané objednávce. Výše smluvní pokuty však může dosáhnout
celkové ceny bez DPH.
Podepsáním této objednávky oběma smluvními stranami se stává tato platnou smlouvou o dílo, účinnou se stane zveřejněním v
Registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Ve Slavičíně dne

(razítko a podpis)'
za Zhotoyitéle
Ing. Ján Roman
ředitel odštěpného závodu VTÚVM

Ing. Jan Slezák
-J

Příloha č. 1 k objednávce č. 62/165110280

Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

1. Rozsah státního ověřování jakosti
1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy se uplatní státní ověřování jakosti ve
smyslu zákona č. 309/2000 Sb.
r

2. Státní ověřování jakosti provede zástupce Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a
státní ověřování jakosti (Úřad).
3. Státní ověřování jakosti nezbavuje dodavatele odpovědnosti za vady výrobku - služby*).
4. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční konečná kontrola podle § 27 zákona
č. 309/2000 Sb.
5. Dodavatel je povinen plnit požadavky ČOS 051631, 2. vydání (AQAP 2131 Ed.2),
Požadavky NATO na ověřování jakosti při výstupní kontrole a umožnit Úřadu provést konečnou
kontrolu.
6. Dodavatel se zavazuje smluvně sjednat se svými subdodavateli podmínky pro stádu
ověřování jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.
2. Podmínky' pro provádění státního ověřování jakosti

7. Na základě rozhodnutí zástupce Úřadu, dodavatel před zahájením plném smlouvy
vypracuje plán kvality na výrobek - službu ) podle ČOS 051648 - Požadavky NATO na plány
kvality. Plán kvality předloží dodavatel zástupci Úřadu k posouzení a doplnění. Případné
připomínky zástupce Úřadu, které se vztahují k jeho činnosti, dodavatel zapracuje do tohoto plánu.
8. Dodavatel na žádost Úřadu:
a) bezplatně poskytne k používáni nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti zástupce
Úřadu, které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro vnitřní, městskou a meziměstskou síť
apod.;
b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu v místě výkonu jeho činnosti;
c) bezplatně 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.
f

9. Dodavatel umožní zástupci Úřadu přístup ke schválenému a evidovanému kompletu
technické dokumentace uloženému u dodavatele. Takto uložený komplet dokumentace musí
obsahovat veškeré realizované změny.
10. Dodavatel vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se
státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích.

Co se nehodí, škrtněte

Příloha č. ] k objednávce č. 62/165110280

11. Pracoviště řízení jakosti dodavatele předává výrobky - službu^ ke konečné kontrole
zástupci Úřadu až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve
smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.
/

12. Dodavatel bere na vědomí, že Úřad nebyl odběratelem zmocněn k vyřizování odchylek,
výjimek a změn výrobku - služby**. Dodavatel je povinen informovat zástupce Úřadu o všech
odchylkách, výjimkách nebo změnách na výrobku - služby**, které byly objednatelem schváleny.
13. Dodavatel umožní Úřadu účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu uplatněna.

