Příloha č. 3 - Závazný vzor smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č.
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)
1. Prodávající:
XXX
Se sídlem:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo bank. účtu:

[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „prodávající“)
a
2. Kupující:
Česká republika – Generální ředitelství cel
Se sídlem:
Budějovická 7, 140 96 Praha 4
Jednající:
Ing. Renatou Dohnalovou, ředitelkou oboru 13 Hospodářské
správy
Adresa:
Budějovická 7, 140 96 Praha 4
IČ :
71214011
Bankovní spojení:
Česká národní banka, Praha 1
Číslo bank. účtu:
1020011/0710
(dále jen „kupující“)
Prodávající a kupující nebo též „smluvní strany“ uzavřeli tuto kupní smlouvu:

I. Předmět plnění
1. Předmětem plnění je dodávka 200 ks souprav balistických vest určených pro útvary
pátrání kupujícího / 1 103 ks souprav balistických vest určených pro útvary dohledu
kupujícího (pozn.: dodavatel vyberu jednu z možností podle toho, které části veřejné
zakázky se smlouva týká), jejichž
a)

technické podmínky [OZNAČENÍ ZADAVATELEM SCHVÁLENÝCH
TECHNICKÝCH PODMÍNEK BUDE DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM
SMLOUVY], zpracované dodavatelem dle českého obranného standardu
č. 051625, 3. vydání, Technické podmínky pro produkty určené k zajištění obrany
státu a schválené zadavatelem před uzavřením smlouvy (dále jen „technické
podmínky“) tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy,

1

Příloha č. 3 - Závazný vzor smlouvy
b)

vzorky [OZNAČENÍ ZADAVATELEM SCHVÁLENÝCH VZORKU BUDE
DOPLNĚNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY] (dale jen “referenční vzorky”),
schválené zadavatelem před uzavřením této smlouvy, tvoří Přílohu č. 2 této
smlouvy

(dále jen „předmět plnění“).
2.

Každou soupravu dle předchozího odstavce tvoří 1 set ochranných balistických vložek,
2 ks povlaků (1 ks tmavě modrého povlaku a 1 ks povlaku v tělové barvě / 1 ks bílého
povlaku a 1 ks povlaku v tělové barvě, pozn.: dodavatel vyberu jednu z možností podle
toho, které části veřejné zakázky se smlouva týká), 1 ks transportního zavazadla a 2 ks
funkčních trik (1 ks trika v bílé barvě a 1 ks trika v černé barvě / oba ks trik v bílé barvě,
pozn.: dodavatel vyberu jednu z možností podle toho, které části veřejné zakázky se
smlouva týká).

3.

Soupravy balistických vest budou dodány v těchto velikostech:
označení velikosti
počet kusů
bude doplněno před podpisem smlouvy na bude doplněno před podpisem smlouvy na
základě požadavku zadavatele
základě požadavku zadavatele
…
…
celkem
200/1103 (pozn.: dodavatel vyberu jednu
z možností podle toho, které části veřejné
zakázky se smlouva týká)
Tabulka s velikostmi je uvedena v Příloze č. 3 této smlouvy.

4.

Prodávajícímu vzniká právo na zaplacení ceny předmětu plnění na základě oboustranně
podepsaného protokolu o předání a převzetí předmětu plnění. Součástí protokolu
o předání a převzetí předmětu plnění musí být „Osvědčení o jakosti a kompletnosti“
předmětu plnění vystavené Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní
ověřování jakosti, IČ 601 62 694, se sídlem nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále
jen „Úřad“).

5.

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že v případě dodání většího množství předmětu
plnění, než je ujednáno v bodu 1 tohoto článku, není kupní smlouva na toto množství
uzavřena. Ustanovení § 2093 OZ se tak mezi smluvními stranami neuplatní.

6.

Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto smlouvou se neuplatní § 2126 OZ
týkající se svépomocného prodeje, tj. smluvní strany sjednávají, že v případě prodlení
jedné strany s převzetím předmětu plnění či s placením za předmět plnění nevzniká druhé
smluvní straně právo tuto věc po předchozím upozornění na účet prodlévající strany
prodat.

II. Cena a platební podmínky
1. Cena předmětu plnění byla stanovena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné
zakázky s názvem „Nákup balistických vest pro CS ČR 2017“ a je uvedena v Krycím
listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
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2. Tato cena byla stanovena jako cena konečná a nelze ji měnit. Cena zahrnuje veškeré
náklady včetně nákladů spojených s dopravou, včetně balení podle zvyklostí, do místa
plnění.
3. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury obsahující náležitosti dle
příslušných právních předpisů činí 30 dnů ode dne doručení kupujícímu na adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy u kupujícího, nebo do datové schránky s následujícími
parametry: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c
4. Faktura(y) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a odkaz na tuto smlouvu. Nedílnou přílohou faktur musí být protokol o předání
a převzetí předmětu plnění.
5. Kupující má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit
prodávajícímu, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, není-li v souladu s příslušnými
právními předpisy, nebo není–li přiložen protokol o předání a převzetí. Nová lhůta
splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opravených daňových dokladů
kupujícímu.
6. Peněžní závazek kupujícího se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky
ve prospěch účtu prodávajícího. Platba faktur bude provedena bezhotovostním převodem
na bankovní účet prodávajícího, jenž je uveden v záhlaví této smlouvy.
7. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Smluvní strany si dojednaly, že kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně
z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se
prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve
smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

III. Místo a termín plnění
1. Místem plnění je adresa kupujícího uvedená v záhlaví této smlouvy. Kontaktními
osobami pro převzetí předmětu plnění jsou Mgr. Tomáš Stareček, tel. +420 261332980,
mobil +420 725408619, e-mail t.starecek@cs.mfcr.cz a Mgr. Martin Filo, tel.
+420 261333886, mobil +420 601084882, e-mail m.filo@cs.mfcr.cz.
2. Pro převzetí předmětu plnění platí, že kupující má právo odmítnout předmět plnění
v případě, že podstatným způsobem neodpovídá této smlouvě. Za podstatné se pro účely
této smlouvy považuje:
a) předmětem plnění je množství větší než objednané, v tomto případě má kupující
právo odmítnout množství, které přesahuje množství objednané, v případě, že toto šlo
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při předání jednoduchým způsobem bez použití dalšího zjistit, jinak má lhůtu 5
pracovních dnů na odmítnutí tohoto plnění. Pro splnění této lhůty postačí odmítnutí
odeslat,
b) předmět plnění, který svou jakostí zcela zjevně neodpovídá předmětu plnění
kupujícím objednanému,
c) nedodání kompletní dodávky včetně „Osvědčení o jakosti a kompletnosti“ předmětu
plnění vystaveného Úřadem.
3. Termín dodání předmětu plnění je do 4 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.
Konkrétní termín bude prodávajícím dojednán min. 24 hod. předem s kontaktní osobou
uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

IV. Podmínky plnění, vlastnické právo
1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění ve shodě
s referenčními vzorky a technickými podmínkami nepoškozené a převést na něj
vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.
V případě rozporu mezi referenčními vzorky a technickými podmínkami mají při
posuzování shody přednost technické podmínky. Kupující nabývá vlastnického práva
k předmětu plnění jeho řádným převzetím na základě podepsaného předávacího protokolu
podle čl. I odst. 4 a čl. III odst. 1 této smlouvy, tj. okamžikem převzetí.
2. Nebezpečí škody na zboží ve smyslu § 2082 odst. 1 OZ přechází na kupujícího
okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, tj. na základě podepsaného předávacího
protokolu podle čl. I odst. 4 a čl. III odst. 1 této smlouvy.
3. Kupující je povinen převzít předmět plnění specifikovaný v článku I. této smlouvy a
zaplatit kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy, s výjimkou ust. čl. III odst. 2.
4. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, po předchozím sjednání termínu předání
podle čl. III odst. 3, součinnost při předání předmětu plnění.

V.
Státní ověřování jakosti
1.

Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy bude uplatněno státní ověřování
jakosti (dále jen „SOJ“) ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci,
katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany
státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a za
podmínek uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy.

2.

SOJ bude provedeno Úřadem.

3.

Provedení SOJ nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady předmětu plnění a za
případnou škodu vzniklou kupujícímu.

4.

Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy předat jedno
vyhotovení této smlouvy včetně technických podmínek dle čl. I odst. 1 písm. a) této
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smlouvy a jeden exemplář vzorků dle čl. I odst. 1 písm. b) této smlouvy Úřadu pro
potřeby provedení SOJ.
5.

Prodávající je povinen na své náklady zabezpečit u zkušebny (laboratoře) akreditované
signatářem dohody o vzájemném uznávání výsledků akreditace EA MLA (European cooperation for Accreditation (EA) Multilateral Agreemnet (MLA)) provedení střeleckých
zkoušek, zkoušky odolnosti proti propíchnutí nožem a zkoušek hygienické (zdravotní)
nezávadnosti za účelem prokázání, že
a)
balistická vesta splňuje požadavek balistické odolnosti ve třídě NIJ IIIA ověřené ve
shodě s americkým standardem NIJ 0101.04, Revision A (odolnost proti řáži 9 mm
Luger FMJ RN, hmotnost střely 8.2 g, rychlost střely 436 m/s a 44 Magnum SJHP,
hmotnost střely 15.6g, rychlost střely 436 m/s),
b)
balistická vesta splňuje požadavek balistické odolnosti dle podmínek NIJ 0101.04,
Revision A, v následujících kalibrech (6x na vzdálenost 6m): 9 mm Makarov (9x
18mm) hmotnost střely 6,1 g, FMJ, V12,5 300 ± 7,5 ms-1, 7,62 x 25 Tokarev,
hmotnost střely 5,5 g, FMJ, V12,5 540 ± 7,5 ms-1, 9 x 19 Dynamit Nobel AG
Action 5, hmotnost střely 6,1 g, V3 430 ms-1,
c)
balistická vesta je odolná proti propíchnutí nožem v souladu s ČSN 39 5360 TON
III (pozn.: dodavatel písmeno c) vypustí, pokud se smlouva týká části 1 veřejné
zakázky),
d)
použitá tkanina svrchního materiálu vnitřní části povlaku balistické vesty a použitý
materiál na funkční trika splňuje všechny níže uvedené parametry hygienické
(zdravotní) nezávadnosti:
obsah volného a hydrolýzou uvolněného formaldehydu (mg.kg-1), max. – 75
(ČSN EN ISO 14184-1),
pH vodného výluhu - 4,5 - 7,5 (ČSN EN ISO 3071),
obsah těžkých kovů (mg.kg-1) max. (Extrakce v roztoku kyselého potu dle
ČSN EN ISO 105-E04, stanovení metodou AAS/metodou ICP-OES)

arsen - 1,0

kadmium - 0,1

olovo - 1,0

rtuť - 0,0

chrom celkový - 2,0

chrom šestimocný – pod detekčním limitem

kobalt – 4,0

měď – 50,0

nikl – 4,0
Aktuální seznam signatářů dohody EA MLA je k dispozici na http://www.europeanaccreditation.org/mla-and-bla-signatories.
6 ks vzorků vyrobených balistických vest pro provedení střeleckých zkoušek k ověření
balistické odolnosti, vzorky vyrobené balistické vesty pro provedení zkoušek odolnosti
proti propíchnutí nožem, vzorky vyrobené balistické vesty a vzorky funkčních trik pro
provedení zkoušek hygienické (zdravotní) nezávadnosti vybere z předložené dodávky
zástupce Úřadu.
Pokud budou vzorky v rámci výše uvedených zkoušek poškozeny nebo zničeny, je
prodávající povinen dodat kupujícímu ve lhůtě uvedené v čl. III odst. 3 této smlouvy
náhradní bezvadné kusy.

6.

Prodávající je povinen písemně oznámit Úřadu místo výkonu SOJ, a to e-mailem na
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adresu kocmanova@army.cz. Prodávající je povinen tak učinit nejpozději společně
s oznámením připravenosti k provedení konečné kontroly dle bodu 10 Přílohy č. 5 této
smlouvy.
7.

Prodávající je povinen při předání předmětu plnění předat kupujícímu také „Osvědčení
o jakosti a kompletnosti“ předmětu plnění vystavené Úřadem.

8.

Prodávající je povinen neprodleně informovat Úřad o uplatněných reklamacích a umožnit
Úřadu účast na řešení reklamace.

VI.
Smluvní sankce
1.

Výslovně se touto smlouvou sjednávají dále stanovené smluvní sankce.

2.

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně
sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude
přihlíženo.

3.

V případě, že prodávající nedodrží dodací lhůtu, tak jak je uvedeno v čl. III. odst. 3. této
smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodané
části předmětu plnění, a to za každý započatý den prodlení následující po uplynutí
příslušné dodací lhůty.

4.

V případě, že prodávající zmaří provedení SOJ neplněním svých závazků uvedených
v této smlouvě, je povinen uhradit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10%
z ceny předmětu plnění.

5.

V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady předmětu plnění dle čl. IX. odst. 3
této smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,Kč za každý i započatý den prodlení.

6.

V případě prodlení prodávajícího s převzetím balistické vesty k její ekologické likvidaci
dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý 1 ks balistické vesty a každý i započatý den prodlení.

7.

Při nedodržení termínu splatnosti faktury je prodávající oprávněn požadovat od
kupujícího úhradu úroku z prodlení ve výši stanoveném nařízením vlády č. 351/2013 Sb.,
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných
rejstříků právnických a fyzických osob.

8.

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní pokuta dle bodů 3, 4, 5 a 6 tohoto článku
se nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, že v případě
porušení dle bodu 7 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody.

9.

Smluvní sankce je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k plnění této
smluvní sankce.
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10. Smluvní strany si ujednaly vyloučení aplikace ust. § 1806 OZ.

VII. Bankovní záruka
1.

Prodávající poskytuje kupujícímu bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek,
kvality a termínu dodání předmětu plnění a povinnosti odstraňovat reklamované vady, za
které prodávající odpovídá v rámci záruční lhůty, včetně smluvních sankcí touto
smlouvou stanovených v případě nedodržení podmínek touto smlouvou ujednaných. Tato
záruka bude poskytnuta ve výši 10 % z ceny předmětu plnění vč. DPH po celou dobu
plnění předmětu této smlouvy a po záruční lhůtu (čl. IX odst. 2 této smlouvy).

2.

Bankovní záruka bude sjednána jako neodvolatelná, bezpodmínečná a plnění banky z ní
musí být na první požádání kupujícího. Před vznesením nároku, který má být uspokojen
ze záruky, oznámí kupující písemně prodávajícímu jaký nárok a v jaké výši hodlá
uplatnit.

3.

Listinu o zřízení bankovní záruky se zavazuje prodávající předat v originálu kupujícímu
ke dni podpisu této smlouvy. Originál této listiny bude vrácen po uplynutí záruční lhůty
na žádost prodávajícího.

4.

Bankovní záruku je kupující oprávněn čerpat v případech, že prodávající neplní předmět
plnění v souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí kupujícímu způsobenou škodu či
smluvní sankci, k níž je dle smlouvy povinen a v případě, že neodstraní vadu, k níž je dle
smluvních ustanovení o odstraňování vad v záruční lhůtě povinen.

VIII. Rozhodné právo
1.

Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit
českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ.

2.

Smluvní strany si pro rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených
touto smlouvou, sjednávaní ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, místní příslušnost k Městskému soudu v Praze.

IX. Záruční podmínky
1.

Prodávající výslovně prohlašuje, že dodávaný předmět plnění je bez vad.

2.

Prodávající poskytuje na předmět plnění uvedený v čl. I této smlouvy, s výjimkou
balistické vložky, záruku na bezvadnou funkci v délce trvání [DOPLNÍ DODAVATEL]
(pozn.: minimálně 24 měsíců) a na balistickou vložku záruku na bezvadnou funkci
v délce trvání [DOPLNÍ DODAVATEL] (pozn.: minimálně 10 let). V případě, že bude
na faktuře nebo na protokolu o předání a převzetí vyznačena delší záruční doba, má tato
přednost před ustanovením této smlouvy. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí
předmětu plnění kupujícím.
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3.

Prodávající se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění nebo
dodat kupujícímu náhradní plnění nejpozději do 30 dnů od prokazatelného nahlášení vady
na e-mail [DOPLNÍ DODAVATEL] nebo telefonní číslo [DOPLNÍ DODAVATEL].

4.

Veškeré náklady související se záruční opravou včetně nákladů spojených s dopravou
z míst plnění a zpět hradí prodávající.

5.

Prodávající se zavazuje po ukončení záruční doby balistické vložky nebo po jejím
nevratném poškození do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy kupujícího převzít od
kupujícího balistickou vestu a provést její bezplatnou ekologickou likvidaci. O převzetí
balistické vesty k ekologické likvidaci je prodávající povinen vyhotovit písemný
protokol. Pokud by v průběhu trvání záruční doby došlo k zániku, likvidaci firmy nebo
změnám vlastníka či jiným změnám na straně prodávajícího, majícím vliv na plnění
tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném
termínu informovat kupujícího a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace
balistických vest smluvně zajistit na své náklady u jiného dodavatele.

6.

Kupující je oprávněn provést kdykoliv v průběhu záruční doby poskytnuté prodávajícím
na balistickou vložku střelecké zkoušky k ověření balistické odolnosti a zkoušku
odolnosti proti propíchnutí nožem v rozsahu dle čl. V odst. 5 této smlouvy (pozn.:
dodavatel vypustí část věty týkající se zkoušky odolnosti proti propíchnutí nožem, pokud
se smlouva týká části 1 veřejné zakázky) kupujícím vybraného kusu balistické vesty
u zkušebny (laboratoře) akreditované signatářem dohody o vzájemném uznávání
výsledků akreditace EA MLA (European co-operation for Accreditation (EA)
Multilateral Agreemnet (MLA)).

X. Závěrečná ustanovení
1. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky k této smlouvě musí být
vyhotoveny pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními
stranami. Smluvní strany si dále ujednaly, že k jiným formám nebude přihlíženo
a nebudou jimi vázány.
2. Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje
a) nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů,
b) předmět této smlouvy je dodán v takovém provedení, že svou jakostí zcela zjevně
neodpovídá předmětu plnění kupujícím objednanému;
c) zmaření provedení SOJ prodávajícím v důsledku neplnění závazků uvedených v této
smlouvě,
d) v záruční době se vyskytne neopravitelná vada nebo se vyskytne opakující se
opravitelná vada a prodávající ve lhůtě dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy neposkytne
kupujícímu náhradní plnění;
e) střelecké zkoušky dle čl. IX odst. 6 této smlouvy prokáží, že vybraný kus balistické
vesty nesplňuje požadavky na balistickou odolnost uvedené v čl. V odst. 5 této
smlouvy;
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f) zkoušky odolnosti proti propíchnutí nožem dle čl. IX odst. 6 této smlouvy prokáží, že
vybraný kus balistické vesty nesplňuje požadavky na odolnost proti propíchnutí
nožem uvedené v čl. V odst. 5 této smlouvy (pozn.: dodavatel vypustí písm. f), pokud
se smlouva týká části 1 veřejné zakázky);
g) prodávající se stane nespolehlivým plátcem dle z. č. 235/2004 Sb.;
Toto ovšem neomezuje právo na náhradu škody.
3. Vzájemné vztahy smluvních stran z této smlouvy vyplývající a v ní výslovně neupravené
se řídí příslušnými ustanoveními zákona OZ.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží kupující,
jedno prodávající a jedno je určeno pro Úřad za pro potřeby provedení SOJ.
5. Prodávající výslovně souhlasí s tím, že kupující tuto smlouvu uveřejní na svém profilu
v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů.
6. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že

kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto
zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě
5 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit.
8. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze
smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo
z jejího porušení do podoby cenného papíru.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)

Technické podmínky
Referenční vzorky
Tabulka s velikostmi
Krycí list nabídky
Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] V Praze dne

[DOPLNÍ DODAVATEL]
prodávající

Ing. Renata Dohnalová
ředitelka odboru 13 Hospodářské správy
kupující
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Příloha č. 3
Tabulka s velikostmi
Označení
velikosti
S
M
L
XL
XXL
Dámská

Evropské
značení
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
40 - 42

Výška
postavy cm
166 – 170
168 – 173
171 – 176
174 – 179
177 – 182
180 – 186
182 – 186
184 – 188
185 – 189
187 – 191
do 166

Obvod
hrudníku cm
86 – 90
90 – 94
94 – 98
98 – 102
102 – 106
106 – 110
110 – 114
114 – 118
118 – 122
122 – 129
78 – 86

Obvod
pasu cm
74 – 78
78 – 82
82 – 86
86 – 90
90 - 95
95 - 100
100 – 105
105 – 110
110 – 115
115 – 120
do 74
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Příloha č. 5
Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti
1. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti
1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy bude, na základě rozhodnutí
Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“),
provedeno státní ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci,
katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu
a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000
Sb.“) v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Státní ověřování jakosti provede zástupce Úřadu (určený zaměstnanec Úřadu)
v prostorách, které zajistí prodávající na území České republiky, a to jak v případě
tuzemského tak i zahraničního prodávajícího. V případě, že prodávající prostory nezbytné pro
uskladnění celé dodávky a pro provádění státního ověřování jakosti nevlastní, je povinen si je
zajistit.
3. V rámci státního ověřování jakosti bude provedena konečná kontrola podle § 27 až
29 zákona č. 309/2000 Sb.
4. Vzorky (hotové výrobky) pro provedení materiálových zkoušek vybere z předložené
dávky zástupce Úřadu. Ověření shody výrobků z hlediska konstrukčních a kontrolních
rozměrů a porovnání výrobků s referenčním vzorkem se provede na statistickém výběru
z předložené dávky podle normy ČSN ISO 2859-1:2000, přípustná mez jakosti AQL 1%.
5. Státní ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady výrobků.
2. Požadavky kladené na dodavatele
6. Prodávající je povinen plnit požadavky ČOS 051631, 2. vydání, Požadavky NATO na
ověřování kvality při výstupní kontrole.
7. Prodávající bezplatně poskytne zástupci Úřadu za účelem provádění státního
ověřování jakosti nezbytnou materiální podporu v rozsahu výše uvedeného ČOS a dále
parkovací místo pro služební vozidlo v místě výkonu jeho činnosti.
8. Prodávající je povinen před zahájením výroby výrobků zpracovat plán kvality, ze
kterého bude vyplývat harmonogram výroby a zkoušení výrobků, seznam subjektů
podílejících se na výrobě výrobků a rizika spojená s výrobou výrobků. Prodávající je povinen
zaslat plán kvality a jeho případné revize zástupci Úřadu e-mailem na adresu
kocmanovah@army.cz.
9. Prodávající je povinen doložit všechny parametry výrobků stanovené touto smlouvou.
U vzorků vybraných zástupcem Úřadu prodávající na vlastní náklady zajistí potřebné analýzy
materiálu na území ČR, které souvisejí se státním ověřováním jakosti. Prodávající zajistí, aby
provedení analýz materiálů mohl být přítomen zástupce Úřadu. Technické parametry
materiálů použitých pro výrobu výrobků doloží protokoly z akreditované zkoušky. Předložené
protokoly musí být v originále, v případě cizojazyčných zkušebních protokolů prodávající
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zajistí jejich ověřený překlad do českého jazyka. Případná destrukce vzorku za účelem
provedení zkoušky nesnímá z prodávajícího povinnost dodat výrobky v rozsahu dle předmětu
této smlouvy. Prodávající provede na vybraném kuse párací zkoušku k ověření technologie
zpracování po projednání a za přítomnosti zástupce Úřadu. Destrukce vzorku za účelem
provedení této zkoušky nesnímá z prodávajícího povinnost dodat výrobky v rozsahu dle
předmětu této smlouvy.
10. Prodávající je povinen písemně oznámit zástupci Úřadu e-mailem (na adresu
kocmanovah@army.cz a chytils@army.cz) připravenost k provedení konečné kontroly
nejméně 7 pracovních dnů předem. V případě, že prodávající toto oznámení zašle později než
30 dní před smluvně stanoveným termínem plnění dodávky, ponese plně důsledky za případné
nesplnění termínu dodávky.
11. Prodávající předá výrobky ke konečné kontrole zástupci Úřadu až po vnitřní
kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu příslušné
dokumentace a smlouvy.
12. Prodávající bere na vědomí, že Úřad nebyl zadavatelem zmocněn vyjadřovat se k
žádostem o povolení odchylky, výjimky nebo změny. Prodávající je povinen informovat
zástupce Úřadu o všech odchylkách, výjimkách nebo změnách na výrobcích, které byly
kupujícím schváleny.
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