
Kupní smlouva

číslo 185110179

„Varovný systém krátkého dosahu VSKD — nákup"

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika — Ministerstvo obrany

se sídlem:

jejímž jkénem jedná:

se sídlem kanceláří:

IČ:
DIČ:
bankovil spojení:

číslo ú

ve věcech smluvních:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6

ředitel Odboru vyzbrojování
pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO

nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701

110 03 Praha 1

vyřizuje

vyřizuje

adresa p

(dále jen

e věcech technicko-organizačních:

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

‚kupující") na straně jedné

2. Vojenský technický ústav, s.p.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859
se sídlem: 4, Kbely, 197 00 Praha 9
jehož jménem jedná: ředitel státního podniku
Ič: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení:
číslo účtu:

vyřizuje ve věcech smluvních:

.s.



vyřizuje ve věcech technicko-organ

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín

(dále jen „prodávající") na straně druhé

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „Obk") a podle § 2079 a násl. tohoto zákona uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen
„smlouvL").

ČLÁNEK I

ÚČEL SMLOUVY

Účelem éto Smlouvy je nákupem varovného systému krátkého dosahu navýšit schopnosti
zabezpečení ostrahy objektů jednotek pozemní PVO AČR při pinění úkolů spojených s obranou
územní celistvosti ČR, ÚU, NRF a BOXU.

ČLÁNEK II

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje:
— dodat kupujícímu 8 souprav varovného systému krátkého dosahu podle přiložené

specifikace, která je přílohou Č. 1 této smlouvy, včetně kompletní dokumentace,
nebytné k převzetí a užívání zboží v českém jazyce v tištěné a elektronické podobě
(41e jen „zboží"), při spinění všech ostatních podmínek podle této smlouvy;

— přid předáním zboží poskytne prodávající zboží k provedení zkrácených vojskových
zkbušek (dále je ZVZ), podle čl. VIII této smlouvy.

2. Kupttící se zavazuje:
— převzít od prodávajícího řádně dodané zboží a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní

cenu dle čl. III této smlouvy.

ČLÁNEK III

KUPNÍ CENA

I. Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona Č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Ce ková kupní cena bez DPH: 7 480 000,00 Kč

(slov): sedmmilionůčtyřistaosmdesáttisíckorunčeských)

Částka DPH (sazba 21%): 1 570 800,00 Kč

Ceková kupní cena včetně DPH: 9 050 800,00 Kč

2. Celkoviá kupní cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a není možné ji překročit.
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K ceně bez DPH bude připočteno DPH v aktuální zákonné výši. V případě změny sazby
DPH v důsledku změny právních předpisů bude pro fakturaci použita sazba DPH účinná
v př-í lušný den zdanitelného pinění.

3. Kuprí cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené, s dodávkou zboží podle této
smlouvy, s převodem vlastnického práva ke zboží a spiněním všech povinností
prodávajícího dle této smlouvy (zejm. náklady na dopravu do místa pinění, náklady na ZVZ,
náklady na pohonné hmoty, zácvik, katalogizaci apod.).

ČLÁNEK IV
MÍSTO A DOBA DODÁM

1. Místem dodání zboží je Vojenské zařízení 5512 Štěpánov, Nádražní ulice, 783 13 Štěpánov

2. Prodi.vající je povinen dodat zboží nejpozději do 15. října 2019.

ČLÁNEK V
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Prodávající je povinen předat zboží zástupci kupujícího určenému pro přejímku zboží
v mí tě dodání dle čl. IV odst. 1 této Smlouv je k převzetí zbožím4tě
náčelníka Vojenského zařízení 551210 Štěpánov
osobu (dále jen „pověřená osoba"). Kontaktní osobou je Ing.

2. Prodivající dodá zboží po úspěšném ukončení ZVZ.

3. Prodivající je povinen písemně uvědomit pověřenou osobu nejméně 10 pracovních dnů
předem o připravenosti předat zboží v místě dodání. Předání zboží proběhne za účasti
zástupce prodávajícího.

4. Prodavající je povinen předat kupujícímu zboží podle tohoto článku pouze v pracovní dny
v době od 08.00 hod do 14.00 hod.

5. Prodvající je povinen na své náklady dopravit zboží do místa dodání, včetně jeho složení
na konkrétní místo určené pověřenou osobou.

6. Prodáivající je povinen dodat kupujícímu zboží jednou ucelenou dodávkou. Zboží musí být
nové; nepoužívané, nerepasované funkční, odpovídající platným normám a předpisům.

7. Za účelem předání a převzetí zboží v místě dodání je prodávající povinen vyhotovit Dodací
list ve třech výtiscích, který bude obsahovat zejména označení prodávajícího a kupujícího,
číslo této smlouvy, název (příp. výrobní číslo) zboží, počet dodávaného množství, cenu
zboží bez DPH a s DPH, místo a datum předání zboží a jméno a podpis zástupce
prodávajícího, který zboží předal. Pokud pověřená osoba zboží převezme, potvrdí toto
převzětí podpisem (včetně uvedení jména), otiskem razítka VZ 551210 Štěpánov
a dopiněním identifikátoru dodávky (IDED) na Dodací list. Jeden výtisk Dodacího listu
obdrž pověřená osoba při předání zboží a dva výtisky obdrží prodávající s tím, že jeden
z těch o výtisků je prodávající povinen přiložit k faktuře. Dodací list nahrazuje přejímací
protoQol.

8. Pověřená osoba nepřevezme vadné nebo neúpiné zboží. V takovém případě sepíše
s prodávajícím protokol o nepřevzetí zboží, ve kterém bude uveden důvod odmítnutí zboží
s vyťědním vad či neshod, datum a čas odmítnutí převzetí zboží a podpisy pověřené osoby
a prodÁvajícího.
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9. Prodávající spiní svoji povinnost dodat zboží řádně a včas dodáním zboží do místa dodání 
podle čl. IV odst. 1 ve stanovené době dodání podle čl. IV odst. 2 při dodržení ostatních 
ustánovení této Smlouvy. 

ČLÁNEK VI 

FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
i 

1. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura") za zboží po jeho řádném 
dodání a podepsání Dodacího listu pověřenou osobou. Vystavená faktura včetně jejího 
doručení kupujícímu musí být v souladu s tímto článkem a fakturovaná částka musí 
odpovídat čl. III této Smlouvy. Na dodávku zboží neposkytne kupující prodávajícímu 
žádnou zálohovou platbu. 

I 
2. Prodávající je povinen vyhotovit fakturu ve 2 výtiscích (originál + kopie). 

I 
3. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména 

náležilosti daňového dokladu podle § 29 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů a obchodní listiny stanovené v § 435 ObčZ. Kromě těchto 
náležitostí bude faktura obsahovat označení (faktura, opravný daňový doklad), číslo této 
smlouvy, uvedení čísla účtu prodávajícího, které musí být totožné s číslem účtu uvedeným 

! , v bankovním spojení v záhlaví této smlouvy na straně prodávajícího, cenu bez DPH, 
procenttní sazbu a výši DPH a cenu včetně DPH. 

I 4. K faktuře musí být přiložen podepsaný Dodací list a Stanovisko Úřadu OSK SOJ k napinění 
katalogizační doložky vydané katalogizačním pracovištěm Úřadu podle čl. VII této smlouvy. 
U originálu faktury bude tato příloha v originálu, u kopie faktury bude tato příloha v kopii. 

I 
5. Splatnost faktury bude 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura se považuje 

za uhraenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch 
bankovního účtu prodávajícího. 

6. Budouili u prodávajícího shledány důvody k napinění institutu ručení příjemce zdanitelného 
pinění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpish, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně pcId-le § 109a tohoto zákona. 

7. Fakturamusí být doručena kupujícímu na adresu pro doručování korespondence a na faktuře 1 
musí býjt uvedeny identifikační znaky kupujícího v následujícím znění: 

Česká republika — Ministerstvo obrany 
TycOanova 1 
160 00 Praha 6 
IČ: 4162694, DIČ: CZ60162694 

v zastoupenI í: 
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
Odbor vyzbrojování pozemních sil 
nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6 

8. Případný opravný daňový doklad je prodávající povinen vystavit a doručit kupujícímu do 10 
kalendářinch dnů od vyžádání kupujícím. Doba splatnosti opravného daňového dokladu, 
tj. den p'Lpsání příslušné částky na účet kupujícího, je 21 kalendářních dnů ode dne doručení. 

9. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu bez zaplacení 
fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti anebo obsahuje neúpiné či nesprávné údaje 
a není-li tdoložena  požadovanými doklady nebo není-li doručena v požadovaném množství 
výtisků. Při vrácení faktury musí kupující uvést důvody jejího vrácení. Faktura se považuje 
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za vracenou ve lhůtě splatnosti, jestliže byla v této lhůtě odeslána prodávajícímu. Prodávající
je povinen doručit kupujícímu novou fakturu nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení
vrácené faktury od kupujícího. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta její splatnosti
a běž znovu nová lhůta splatnosti dle odst. 5 tohoto článku ode dne doručení opravené
faktury kupujícímu.

10. Všechny částky v Kč poukazované mezi prodávajícím a kupujícím na základě této Smlouvy
musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převody
na jej ch účty.

ČLÁNEK VII

KATALOGIZACE

1. Prodákající bere na vědomí, že zboží bude předmětem katalogizace ve smyslu zákona
Č. 303/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků
a slueb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění
pozdějších předpisů.

I
2. Prodávající se zavazuje, že na zboží dodá Úřadu v termínech specifikovaných v textové části

katalohizační doložky (viz ‚příloha Č. 2) bezchybný a úpiný soubor povinných údajů pro
katalokizaci (dále jen „SPLIK"). Dále na položku majetku charakteru položka zásobování
vyrobenou v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2, dodá také návrh katalogizačních dat
výrobitu (dále jen „NKDV") zpracovaný katalogizační agenturou.

3. Předání SPÚK a NICDV je součástí pinění povinností prodávajícího podle této Smlouvy
a ten o nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním
katalokizačních dat. K zabezpečení procesu katalogizace je prodávající povinen postupovat
v souladu s přílohou č. 2 této Smlouvy.

ČLÁNEK VIII

ZKRÁCENÉ VOJSKOVÉ ZKOUŠKY

1. Předmětem ZVZ bude ověření funkčnosti zboží.

2. Kupuj'cí (uživatel) v součinnosti s prodávajícím odsouhlasí program a harmonogram ZVZ
prodávajícímu, který bude součástí "Nařízení k provedení ZVZ", které bude zpracováno
po podpisu smlouvy.

3. Prodá4ající dodá zboží k provedení ZVZ v souladu s Nařízením NGŠ AČR, které bude
schváleno nejpozději 30 dnů před zahájením ZVZ. Návrh termínu dodání do ZVZ

velitelem VÚ 4312 Strakonice, V Lipkách 100

4. Termír? ZVZ bude upřesněn Nařízení k ZVZ v součinnosti prodávajícím a harmonogram
výrob.

5. Rozsah ZVZ se bude skládat z těchto hlavních oblastí:
-převzetí materiálu;
-přazetí průvodní dokumentace materiálu;
-zabdzpečení proškolení obsluh a členů komise ZVZ v užívání zboží;
-kontrola zboží v souladu s technickým zadáním specifikace;
-příprava k provedení ZVZ;
-proilěření vlastností zboží v souladu s technickými podmínkami, které budou upřesněny
v Nktízení k ZVZ;

- vytnocení ZVZ;
- zpr cování závěrečné zprávy ze ZVZ.
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6. Prod
I ávajíeí se zavazuje účastnit se a bezplatně poskytnout kupujícímu zboží 

s příslušenstvím a potřebnou dokumentaci k provedení ZVZ a na vlastní náklady přepravit 
do A z místa konání ZVZ. V rámci ZVZ bude provedena kontrola funkčnosti, úpinosti 
matCriálu a dokumentace. Vyhovující výsledek ZVZ je podmínkou pro převzetí zbóží 
kupújícím. Kupující je oprávněn zboží v případě nevyhovujících výsledků ZVZ nepřevzít 
a odstoupit od smlouvy. V takovém případě prodávající není oprávněn uplatňovat nárok 
na úhradu nákladů, které v souvislosti s piněním smlouvy vynaložil. 

1 
7. Prodávající písemně vyžádá 30 dnů před plánovaným termínem ZVZ upřesnění termínů 

pro .1  dodání požadovaného zboží a upřesní seznamy osob pro zabezpečení vstupu u velitele 
VI) 4312 Strakonice. 

8. V r ci přípravného období ZVZ se požaduje provedení zácviku obsluhy v trvání max. 
6 hodin. 

9. Kupující zabezpečí na své náklady provedení ZVZ, vyhodnocení ZVZ a vyhotovení 
závěrečné zprávy. Kupující se zavazuje zajistit provedení ZVZ na území ČR. Praktickou 
část ZVZ provést v délce do pěti pracovních dnů v posádce Strakonice a VVP Boletice. 
ZVZ se zúčastní zástupce prodávajícího. ZVZ bude provedeno na všech dodaných 
kombonentech systému v požadovaných konfiguracích. Termín ukončení ZVZ nejdříve 
30 dní před protokolárním převzetím zboží. 

10. ProcLající je povinen mít zboží pojištěno před vznikem poškození. Na zboží, které bude 
předmětem ZVZ a bude poškozeno, bude provedena případná repase, oprava a dopinění 
náhradních dílů, na náklady prodávajícího. Následně bude předmětem dodávky. 

11. Po dobu od převzetí zboží kupujícím, k provedení ZVZ do doby předání zboží zpět 
prodávajícímu nese odpovědnost, za násilné poškození a vznik škody na zboží kupující. 
V př padě poškození zboží při provádění ZVZ v souladu se schválenými postupy 
(programem zkoušek) škoda vzniklá v souvislosti s prováděním ZVZ na tomto zboží 
a škoda tímto zbožím způsobená jde k tíži prodávajícího. 

12. V případě, kdy budou během ZVZ zjištěny vady zboží, je prodávající tyto povinen 
neprddleně na vlastní náklady odstranit. 

ČLÁNEK IX 
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího 
okamžikem převzetí zboží pověřenou osobou a potvrzením Dodacího listu a zápisu 
o převzetí/předání zboží. 

ČLÁNEK X 
ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY 

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku za jakost podle .§ 2113 až 2117 
OběZ po dobu 24 měsíců. Tato záruka běží ode dne převzetí zboží a podpisu příslušného 
Dodacího listu pověřenou osobou. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující 
užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. 

2. Vady zboží bude nahlašovat uživatel zboží písemně na adrese pro doručování korespondence 
prodáNiajícího, uvedené v záhlaví této smlouvy. Za datum uplatnění reklamace se rozumí 
datum kdy prodávající obdržel písemné vyrozumění o reklamaci. Prodávající je povinen 
vyjádřit se k reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne jejího uplatnění. Pokud tak neučiní, má 
se za t , že reklamaci uznal v piném rozsahu. 
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3. Prod vající je povinen odstranit vadu ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění vady. 

ČLÁNEK XI 
SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ 

1. Smlu ní strany se dohodly, že v případě prodlení s dodáním zboží dle čl. IV Smlouvy, je 
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží 
bez 13PH

' 
 za každý započatý den prodlení a to až do úpiného spinění závazku nebo do 

, . I zaniku smluvního vztahu. 
I 2. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu 

úrok z!i prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení. 

3. V příůadě prodlení prodávajícího s odstraňováním reklamovaných vad dle čl. X odst. 3 
Smloulvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
reklamovaného zboží bez DPH za každý započatý den prodlení. 

1 
4. Právo vymáhat a fakturovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká kupujícímu nebo 

prodáviajícímu dnem následujícím po marném uplynutí příslušné lhůty. Smluvní pokuty 
a úrol2 z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování povinné straně. 

ČLÁNEK XII 
ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: 

a) pís mnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vypořádáním účelně 
vynaložených a prokazatelných nákladů; 

I b) jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení s tím, že podstatným 
poilušením smlouvy se rozumí zejména: 

2. Kupujíc' je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vůči majetku prodávajícího 
probíhá i insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči 
prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolveričního řízení. 

I 
3. V případě jednostranného odstoupení od Smlouvy nemá smluvní strana, která smlouvu 

podstatrk porušila, právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů. 

ČLÁNEK XIII 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zykejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o osmi listech a dvou přílohách o osmi 
listech. 

D nedodání zboží řádně a/nebo včas; 
D 

D 
D 

nedodržení záručních a reklamačních podmínek dle 
prodávajícím; 
poskytnutí nepravdivých informací před podpisem smlouvy; 
nevyhovující výsledek ZVZ. . 
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3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými,
vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

4. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s piněním
této smi louvy je český jazyk.

5. Změna identifikačních údajů smluvních stran, uvedených v záhlaví této smlouvy, změna
pověřálé osoby a kontaktní osoby uvedené v čl. V této smlouvy, změna čísel telefonů
a faxů uváděných v jednotlivých ustanoveních této smlouvy, změna identifikačních údajů
kupujíčího v čl. VI odst. 7 této smlouvy, nebude považována za změnu této smlouvy.
Každoň změnu podle tohoto článku oznámí příslušná strana písemně druhé straně
neprodleně poté, co se o ní dozvěděla.

6. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními
OběZ.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, obsahu porozuměly
a souhlasí sním.

8. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 — Specifikace zboží — 7 listů
Příloha č. 2 — Katalogizační doložka — 1 list
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