
Smlouva o poskytování služby

Revize zaměřovače AN/PVS-21-5X

Č. 1866240010202

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika —
Sídlo:
IČ:
BIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ministerstvo obrany

Tychonova 1, 160 00 Praha 6— Hradčany, ČR
60162694
CZ60 I 62694
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Zaměstnanec pověřeny jednáním:

plukovník gšt. Ing. Jiří LUSTYK
velitel VÚ 6624 Bechyně

Kontaktní osoba ve věcech technických, předání a převzetí služby:

tel. +420 mob. +420
email:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel. +420 mob. +420
email:

Adresa pro doručování korespondence:

Vojenský útvar 6624, ul. Sudóměřická
391 65 Bechyně

(dále jen „objednatel")
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Poskytovatel:

Právnická osoba:
Zapsaná: v obchodním
Sídlo:
106 00
IČ:
BIČ:
Jejímž jménem jedná:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

GLOMEX MS, s.r.o.
rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C. vložko 140652

Pomněnková 1256/61, Praha 10 —Záběhlice,

284 26 525
CZ28426525

Komerční banka, a.s.

tel. +420
e-mail:
Pomněnková 1256/61 , Praha 10— Záběhlice.
106 00

Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „poskytovatel")



Smluvní strany podle ustanovení § 1746 odst. 2. zákona é. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
Jen „OZ") uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu. zadanou mimo působnost zákona
Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu
o poskytování služby:

Revize zaměřov AN/PV5-21-5X

(dále jen „smlouva').

2.1 Účelem této smlouvy je reviz
„služba").

B. Účel smlouvy
měřovačil evid. Č. 7571, 7573, 7577, 7578 a 7579 (dále jen

III. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je:

a) Závazek poskytovatele provést službu definovanou touto smlouvou.
b) Závazek objednatele za řádné provedenou službu zaplatit dohodnutou cenu.

IV. Cena za službu

4.1 Cena za službu v rozsahu podle článku III. smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran
v souladu s ustanovením zákona Č. 526/1 990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a
vychází z nabídkové ceny poskytovatele.

4.2 Celkový finanční objem za službu v rozsahu dle článku III. smlouvy je objednatel
maximálně do výše:

57 851,21- Kč bez DPH

70 000,00,- Kč s DNI
(slovy: sedmdeNhrusic korun českch).

an ven

4.3 V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související
s poskytováním služby.

4.4 Celková cena za službu je nepřekročitelná.

V. Místo pinění a poskytování služby

5.1 Místem pinění a poskytování služby je: Vť16624 Bechyně

VI. Doba poskytování služby

6.1 Poskytovatel zahájí poskytování služby datem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

6.2 Poskytování služby bude ukončeno nejpozději do 30.11.2018.

VII. Podmínky poskytování služby
7.1 Smluvní strany se dohodly, že odpovědnou osobou objednatele za převzetí poskytnuté služby

od poskytovatele za podmínek uvedených ve smlouvě je +420
+420 fax +420 e-mail: cz,

(dále jen „přejímající").
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7.2 Poskytovatel je povinen poskytnout službu pouze v daném čase řádné odborně způsobilými 
osobami. Objednatel požaduje vystavení protokolu o odborné technické kontrole a v případě 
nutnosti opravy zařízení objednatel požaduje předběžnou kalkulaci nákladů na opravu. 

7.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování služby ve smyslu Občanského zákoníku. 
Poskytovatel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu poskytování služeb provádět. 
Za tímto účelem je poskytovatel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci 
související s poskytováním služby, vyžádanou objednatelem 

7.4 Zástupce objednatele není povinen převzít službu, která vykazuje nedostatky nebo odporuje 
smlouvě. Nepřevzetí služby oznámí zástupce objednatele neprodleně faxem nebo 
prostřednictvím e-mailové adresy zástupci poskytovatele. Přejímka služby bude provedena 
po odstranění nedostatků uvedených ve zprávě odeslané poskytovateli. Vznikne-li tímto 
objednateli Škoda. poskytovatel je povinen ji uhradit. 

7.5 Poskytovatel se zavazuje mít po celou dobu pinění smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě ve výši odpovídající pojistné částce. Na písemnou výzvu 
objednatele je poskytovatel povinen kdykoliv po celou dobu pinění smlouvy tuto skutečnost 
prokázat písemným potvrzením pojistitele, a to do pěti pracovních dnů od obdttení této výzvy. 

7.6 Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o skutečnostech, které znemožňují, 
resp. podstatně omezují poskytování služby, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od vzniku 
takovéto skutečnosti. Strana. u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob 
řešení jejich odstranění. 

Fakturační a platební podmínky 

8.1 Smluvní strany Se dohodly, že cena za spinění rozsahu smlouvy bude uhrazena v české méně 
(Kč) způsobem uvedeným v následujících bodech čl. VIII. smlouvy. 

8.2 Poskytovatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem předání řádně a včas poskytnuté 
služby, bezodkladně vystaví a doručí objednateli daňový doklad (dále jen .faktura") v českém 
jazyce. 

8.3 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a podle požadavků objednatele, musí obsahovat tyto údaje: 

a) Objednatel: Česká republika — Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova I, 160 01 
Praha 6. le: 60162694. DIČ: CZ60162694; 

b) Konečný příjemce: Vojenský útvar 6624, 391 65 Bechyně: 
c) Číslo smlouvy o poskytování služby. 

8.4 Objednatel uhradí fakturovanou částku poskytovateli do 30 dnů ode dne doručení faktury. 
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele. 

8.5 Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

8.6 Faktura bude poskytovatelem zaslána objednateli na adresu: VÚ 6624, 391 65 Bechyně 

8.7 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 poskytovatel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Poskytovatel 
je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené 
faktury poskytovateli. 

8.8 Pokud budou u poskytovatele shledány důvody k napinění institutu ručení příjemce 
zdanitelného pinění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
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pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním 
způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

IX. Záruka za jakost 
9.1 Na toto zboží se záruka nevztahuje. 

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

10.1 Poskytovatel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením služby v termínu 
uvedeném v čl. Vl. bod 6.1 smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši I % z celkové 
ceny s DPH a dále za každý započatý den prodlení I % z poskytované služby, a to 
až do úpiného spinění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena 
ustanovení čl..X III. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

10.2 Dále poskytovatel podle NV é. 351/2013 Sb. v případě, že dojde k prodlení se spiněním 
závazku objednatele, je povinen zaplatit náklady spojené s uplatněním každé pohledávky 
objednatele ve výši 1 200,- Kč. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši 
písemnou výzvou na adrese poskytovatele pro doručování. Smluvní pokutu hradí poskytovatel 
bez ohledu na to, vznikla-li objednateli Škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatné 
v piné výši vedle smluvní pokuty. 

10.3 Objednatel zaplatí poskytovateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 
0,01 % z fakturované částky 72 každý započatý den prodlení. Je-li na faktuře uvedena odlišná 
výše úroku z prodlení, platí ujednání pédle této smlouvy. 

10.4 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. 

10.5 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou spíme do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. 

XI. Zvláštní ujednáni 

11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 

11.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními 
OZ. 

11.3 Poskytovatel prohlašuje, že provedená služba není zatížena žádnými právy třetích osob. 
Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob při provádění služby. 

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

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

11.6 Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy dle zákona Č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, v platném znění. 

11.7 Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou ustanovení obsahlijicích 
utajované informace podle zákona Č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informaci 
a o bezpečnostní způsobilosti nebo informací týkajících se obchodního tajemství. 
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XII. Zánik smluvního vztahu 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 

a) spiněním všech závazků řádně a včas; 
b) písemnou dohodou smluvních stran; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení 

poskytovatelem; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že poskytovatel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil čl. 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku 
poskytovatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo byl-li vůči poskytovateli insolvenční návrh zamitnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení; 

f) jednostranným odstoupením od části závazku ve smyslu ustanovení § 2004 OZ nebo 
jednostranným odstoupením od smlouvy podle ustanovení § 2007 OZ. 

12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany poskytovatele 
ve smyslu § 2002 OZ, se rozumí: 

a) nedodržení doby provedení poskytované služby podle bodu 6.1 smlouvy; 
b) nedodržení sjednaného druhu služby; 
c) opakovaným porušením kterékoliv z povinností poskytovatele sjednaných v této Smlouvě, 

přičemž opakovaným se pro účely této Smlouvy rozumí třetí případ; 
d) neodstranění vad služby v záruce ve sjednané době; 
e) nepravdivé údaje o kvalifikaci dodavatele a věcné či technické parametry poskytnuté 

služby. 
12.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty, úroků 

z prodlení ani právo na náhradu Škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti. 

XIII. Závěrečná ujednání 

13.1 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 6 listech, z nichž každý má platnost originálu. 

13.2 Smlouva může být měněno či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými 
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 
V případě změny kontaktních osob nebo v osobě přejímajícího nebude vyhotoven dodatek ke 
smlouvě; smluvní strana. u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit 
vhodným způsobem druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení 
oznámení příslušné smluvní straně. 

13.3 Smluvní 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 připojují pod ní své podpisy. 
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ilko posAytovaťele

EX

V Bechytii dne: _ 6 -11- 2018

VO
-

13.4 Smlouva nabývá platnosti dnem vložení elektronického podpisu poslední smluvní stranou
a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
ve znění pozdějších předpisů.
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