
Smlouva o dílo 650/2016

I. Smluvní strany
republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 -
Zastoupená: VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u nad Oslavou

60162694
CZ60162694

jednáním:

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:
Adresa pro korespondence: VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u nad Oslavou,
675 71, nad Oslavou
(dále jen „objednatel")

a

Obchodní I jiná právnická nebo fyzická osoba: Glomex MS, s.r.o.
zapsaná u soudu v Praze, spisová C 140652
Sídlo: Pod Lipami 31, 130 00 Praha 3

28426525
CZ28426525

Jejímž jménem jedná: Ing. SADÍLEK, jednatel

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel")

smluvní strany níže uvedeného dne, a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
89/2012 Sb., zákoník, v platném (dále jako zákoník") tuto smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva").

li. smlouvy
2.1 smlouvy je provedení kalibrace 5 ks zkušebních pro

k na NVG.

III. smlouvy
3.1 smlouvy je:
a) závazek zhotovitele na své provedení kalibrací 5 ks zkušebních pro

firmy Hoffman typu:

- ANV-126A-001

- ANV 20/20,

- ANV 20/20

- ANV 126A-001,

- ANV 20/20,

Provedení kalibrací dle ISO: 10012-1 a MIL-STD 45662A.
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Vystavení po provedené kalibraci - dále jen „dílo";

b) závazek objednatele provedené dílo a zaplatit za dohodnutou cenu.

IV. Cena za dílo

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve dohodly
na celkové za dílo, specifikovaného v III. této smlouvy, a to ve výši:

549 258,94 DPH
(slovy: korun

4.2 Celková cena díla bez DPH 453 933,00 sazba DPH 21 % 95 325,94
4.3 V této jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s této smlouvy. jejím stanovení bylo

riziko zvýšení cen materiálu a prací k realizaci díla.
4.4 Položkový je uveden na poslední této smlouvy a zhotovitel prohlašuje, že je

stanoven ve smyslu § 2620 odst. 1 zákoníku.

V. Doba a místo

5.1 Zhotovitel zahájí díla okamžikem této smlouvy.
5.2 Zhotovitel je povinen dodat dílo dne 9. prosince 2016.
5.3 Místem díla je VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u nad Oslavou.
5.4 Místem díla je provozovna zhotovitele. Náklady na dopravu do místa a jdou na

vrub zhotovitele.

VI. Podmínky díla

6.1 Objednatel jako své k provedení díla, k díla a
vstupu do objektu Objednatel je povinen zajistit vstup osobám
zhotovitelem za a díla u VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u nad

Oslavou.
6.2 O k provedení díla bude sepsán protokol.
6.3 Dílo bude dodáno zhotovitelem k v pracovních dnech v od 07:00 do 15:00 hod.,

a to po projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní díla s kontaktní
osobou.

6.4 Zhotovitel se zavazuje, že díla bude osoba statutárním orgánem
zhotovitele se znalostí jazyka, která bude schopna nedostatky

díla. V dílo
6.5 po díla v potvrdí zhotoviteli doklady.
6.6 není povinen dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje O této

zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Zhotovitel
je v tomto povinen dodat dílo náhradním

6.7 Objednatel si vyhrazuje právo na kontrol díla. Zhotovitel umožní zástupci objednatele
(kontaktní vstup do prostor, kde bude dílo

VII. Platební a podmínky

7.1 Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu dokladu po
a díla, do 2 pracovních objednateli ve dvojím vyhotovení
doklad (dále jen „faktura").
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7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona 235/2004 Sb„ o dani z hodnoty, 
ve zejména tyto údaje: 

a) smlouvy, podle které se 
b) název a sídlo objednatele s uvedením a 
c) dokladu jako doklad - faktura" s uvedením 
d) obchodní firmu , sídlo poskytovatele s uvedením a 
e) rozsah a služby; 
f) datum zdanitelného datum vystavení a datum splatnosti faktury; 
g) jednotkovou cenu v bez DPH a DPH (tj. cenu za provedení služby); 
h) základ v korunách a za službu; 
i) sazbu v %; 
j) výši uvedenou v korunách a 
k) cena za službu celkem v DPH; 
1) ústavu a poskytovatele, na který má být poukázána platba; 
m) a razítko s podpisem osoby poskytovatele za vystavení faktury; 
n) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním spisové není-li v zapsán údaj 

o zápisu z jiné evidence. 
7.3 Faktura bude objednateli na adresu VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u nad Oslavou, 

675 71 nad Oslavou 9.12. 2016. 

7.4 Objednatel uhradí fakturovanou zhotoviteli do 30 ode dne faktury. 

7.5 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované z objednatele 
ve zhotovitele. 

7.6 Objednatel je fakturu vrátit uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li údaj nebo 
doklad uvedený ve nebo máj iné závady v obsahu nebo vrácení 
faktury objednatel uvede di'.1vod jejího vrácení a v vrácení zhotovitel vystaví 
fakturu novou . vrácením faktury splatnosti a znovu ode 
dne nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu objednateli do I O-ti 

ode dne vrácené faktury zhotoviteli. 
7.7 Budou-li u zhotovitele shledány k institutu zdanitelného podle 

§ 109 zákona 235/2004 Sb„ o dani z hodnoty, ve bude objednatel 
zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním podle § 109a tohoto zákona. 

VIII. Vlastnictví a za škodu 

8.1 Vlastníkem která bude zhotoviteli k provedení díla, je objednatel. 
8.2 vzniku škody na k provedení díla z objednatele na zhotovitele 

okamžikem a podpisem protokolu o smluvními stranami. 
8.3 Za škody na díle až do jeho odpovídá zhotovitel. 

IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

9.1 Zhotovitel záruku za jakost díla v souladu s ustanovením §2619 odst. 2 zákoníku 
do data další kalibrace stanovené platnými normami. doba ode dne díla 
objednatelem. 

9.2 za vady díla se ustanoveními§ 2113 a násl. zákoníku. 
9.3 Reklamace se u zhotovitele po vady na díle. V písemném 

oznámení musí být uveden název výrobní popis vady a její projevy. Dále v písemném 
oznámení múže zástupce objednatele uvést své požadavky, jakým požaduje vadu odstranit. 

9.4 ohlášené vady díla ze strany objednatele, je zhotovitel povinen odstranit do 5-ti 
od data tohoto ohlášení zhotoviteli, nestanoví-li objednatel delší 
reklamace budou na náklady zhotovitele dopravy k objednateli. Pokud tuto svou povinnost 
nesplní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené v I O této smlouvy. Pokud se 
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smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel pov111en uhradit objednateli náhradu škody vzn iklou 
vadou díla. 

9.5 Nenastoupí-li zhotovitel k požadavku na vady díla ani do 3 
pracovních po obdržení písemného ohlášení od zástupce objednatele, je objednatel 

vady jiný, subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. 

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

10.1 Zhotovitel zaplatí objednateli v prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v V. 2 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 098,00 DPH, za každý den prodlení, a to až 
do úplného závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou ustanovení XI. 
smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

10.2 Zhotovitel zaplatí objednateli v nedodržení sjednaného termínu reklamované vady 
v smluvní pokutu ve výši 1 098,00 DPH za každý den 

prodlení s vady, a to až do podpisu protokolu o vady. Tím nejsou 
ustanovení XI. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

10.3 Smluvní pokuta je sp latná ve deseti (I O) od písemné výzvy objednatele zhotoviteli 
k jejímu zaplacení. 

10.4 Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem dle tohoto není nárok objednatele na náhradu 
škody. Objednatel je domáhat se náhrady škody v plné výš i vedle smluvní pokuty. 
Zaplacením sm luvní pokuty nezaniká povinnost smluvní pokutou. 

XI. Zvláštní ujednání 

11.1 Vztahy mezi sml uvními stranami se právním republiky. 
11.2 Ve neupravených otázkách se tento závazkový vztah ustanoveními zákona 

89/2012 Sb. , zákoník. 
11.3 Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádným i právy osob. Zhotovitel odpovídá 

za porušení práv z nebo jiného duševního vlastnictví osob. 
11.4 Smluvní strany se dohodly, že si které se týkají 

ze základních právního nástupnictví. 
11.5 Jednacím jazykem jakémko liv ústním jednání písemném styku , souvisejíc ím s této 

smlouvy, je jazyk. 
11.6 Zhotovite l souhlasí s v této s výjimkou ustanovení, která obsahují 

utajované info rmace a obchodní tajemství. 
11.7 Smluvní strany se dohod ly, že zhotovitele objednateli za veškeré škody vzniklé 

z porušení vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s provedením Díla bude 
hrazena v plné výši a neomezeném rozsahu. Zhotovitel se povinnosti k škody zprostit. 
Sm luvní strany se dohodly, že ustanovení § 29 13 odst. 2 zákoníku se pro stanovení 
rozsahu náhrady škody vzniklé v porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy nepoužije. 

11.8 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe okolností po této smlouvy 
ve smys lu ustanovení § 1765 a § 1766, zákona 89/2012 Sb., zákoníku . 

XII. Zánik smluvního vztahu 

12.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní vztah zaniknout vedle stanovených 
zákonem 89/20 12 Sb., zákoník, ve právních také: 
a) všech a 
b) dohodou smluvních stran vzájemném vyrovnání vynaložených a doložených 
nákladt1 ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení. 
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12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je: 
a) prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v V. 2 smlouvy o více jak 10 pracovních 

b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla; 
c) prodlení s vad o více než 20 

12.3 Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 zákoníku sjednávají možnost zrušit 
závazek z této smlouvy zaplacením odstupného ve výši 50 000,00 na smluvní strany uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 

XIII. ustanovení 

13.1 Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 výtiscích o 6-ti listech . Každý výtisk má platnost originálu. 
13.2 Smlouva být odsouhlasenými a podepsanými písemnými 

a dodatky, které se stávají její nedílnou 
13.3 V odstoupení od této smlouvy její v ustanovení této smlouvy 

týkající se smluvních pokut a dalších smluvních sankcí. 
13.4 nebo prodlení v jakýchkoli práv vyplývajících 

z této smlouvy nebude vykládáno ani jako vzdání se práv a ani nebude mít za následek zánik 
z této smlouvy. 

13.5 Veškeré písemnosti budou na adresu smluvních stran uvedenou v stran uvedených 
na první této smlouvy, pokud ze smluvních stran neoznámí jinou adresu. 

13.6 Smluvní strany si sjednaly, že se provádí na adresy uvedené v l této 
smlouvy, nebo proti potvrzení o V že smluvní strana odmítne platí 
den odmítnutí za den 

13.7 Je-li nebo stane-li se ustanovení této smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo 
nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují nahradit do (5) pracovních po v)1zvy druhé smluvní strany 
neplatné, nevymahatelné nebo ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a 
se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, novou smlouvu. 

13.8 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu a že jim nejsou známy 
žádné které by smlouvy a berou na že v plném rozsahu nesou 
veškeré právní plynoucí z jimi udaných nepravdivých Na svého 
souhlasu s obsahem smlouvy pod ni své podpisy. 

13.9 Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a okamžikem 
jejího v "Registru smluv" (https://smlouvy.gov.cz/). Zhotovitel zahájí 
okamžikem této smlouvy. 
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Cenová kalkulace - kalibrace 5 ks zkušebních pro

Popis Typové

Zkušební
1.

NVG
ANV- 126A-001

pro

2. ANV-20/20
kontrolu

pro

IANV -20/203.
kontrolu

Zkušební
4.

NVG
ANV -126A-001

pro

5. ANV-20/20
kontrolu

CELKEM

Objednatel:
Zadavatel zakázky
plukovník gšt. Ing. Petr

V zastoupení (DR 219/2016)
plukovník gšt. Ing. Alois MATÝZKA

Výrobní I Cena za 1 kus Cena celkem Cena celkem Iks 1 bez DPH bez DPH DPH

1

1

1

1

1

1 I

•
1 129202,SOKé 129 202.50 156 335,03 Ké

65 176,00 65 176,00 78 862,96 Ké

I
65 176,00 Ké 65 176,00 78 862,96

129 202 ,50 129 202, 50 Ké 156 335,03

65 176.00 65 176,00 78 862,96 I

453 933,00 549 258,94

Zhotovitel:
jednatel Glomex MS, s.r.o.
lng. SADÍLEK
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