Kupní smlouva č. 175110241
SMLUVNÍ STRANY:
1. Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná:

Ing. Tomáš DVOŘÁČEK
ředitel odboru vyzbrojování
vyzbrojování a akvizic MO

pozemních

sil

Sekce

se sídlem kanceláří:

nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

bankovní spojení:

ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Norbert DRAB
tel.
kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:
pra
tel.:
adresa pro doručování korespondence:
Ministerstvo obrany
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
16001 Praha 6
(dále jen „kupující“) na straně jedné
a
2. CAIRO CZ spol. s r.o.
se sídlem:

Lubina 1952, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

jejímž jménem jedná:

Ing. Rostislav TERŠL, jednatel

IČ:

26842441

DIČ:

CZ26842441

bankovní spojení:

ČSOB

číslo účtu:
vyřizuje ve věcech smluvních:

Radim POLÁCH, tel.:

vyřizuje ve věcech technických a organizačních:
Radim HRTÁŇ, tel.:
adresa pro doručování korespondence:
Lubina 1952, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen „OZ“) a podle § 2079 a násl. tohoto zákona uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen
„smlouva“).
ČLÁNEK I
ÚČEL SMLOUVY
Účelem smlouvy je pořízením útočných pušek typu AR-15 ráže 5,56 x 45 mm s příslušenstvím
doplnit počty a zabezpečit přezbrojení jednotek moderní a účinnou ruční zbraní s možností
jednotné logistické podpory jednotek NATO v zahraničních operacích.
ČLÁNEK II
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem smlouvy pro veřejnou zakázku (dále jen „VZ“) „Útočná puška typu AR-15
s příslušenstvím - nákup“ je pořízení následujícího zboží:
a)

Prodávající se touto smlouvou zavazuje pro 601. Skupinu speciálních sil dodat
kupujícímu 350 ks útočných pušek typu AR-15 ráže 5,56 x 45 mm s příslušenstvím
(50 ks v roce 2018 a 300 ks v roce 2019), splňujících takticko - technické parametry,
provozní a užitkové vlastnosti, výbavu a úpravy dle přílohy č. 1 odst. 1 této smlouvy
dále jen „zboží“ a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Zboží bude
vyrobeno dle výrobní dokumentace č. 02-088-15126-011 a č. 02-088-15028-011 ;

b)

současně se zbožím dodat průvodní a provozní dokumentaci (v tištěné i elektronické
podobě - s použitím software Microsoft OFFICE - formát pdf.) v českém jazyce
v rozsahu uvedeném v odst. č. 6 přílohy č. 1 této smlouvy.

2. Kupující se zavazuje zboží splňující veškeré požadavky dle této smlouvy od prodávajícího
převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle čl. III této smlouvy.
ČLÁNEK III
KUPNÍ CENA
1. Kupní cena (dále jen „cena“) za plnění dle této smlouvy byla stanovena v souladu
s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši.
Celková cena bez DPH činí: 49 612 734,- Kč
z toho DPH (sazba 21 %) činí: 10 418 674,14 Kč
Celková cena včetně DPH činí: 60 031 408,14 Kč
(slovy: šedesátmilonůtřieetjedentisícčtyřistaosm a 14/100 korunčeských).
Rozklad ceny v jednotlivých letech podle jednotlivých komodit je stanoven v příloze ě. 4.
2. Cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a není možněji překročit.
3. Celková cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je konečná a jsou v ní zahrnuty veškeré
náklady prodávajícího spojené s plněním dle této smlouvy.
4. 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 příslušný den zdanitelného plnění.
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ČLÁNEK IV
ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
Prodávající se touto smlouvou dále zavazuje:
1. poskytnout zboží k provedení Zkrácených vojskových zkoušek (dále jen „ZVZ“) a toto na
vlastní náklady přepravit do a z místa konání ZVZ v souladu s článkem X této smlouvy;
V případě, že předmětné zboží je již zavedeno v AČR, ZVZ nebudou prováděny.
2. dodat kupujícímu „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“ vydané pro
zboží v souladu se zákonem 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, v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“); V případě že
zboží je již katalogizované, bude postupováno podle článku VIII této smlouvy.
3. ke každému zboží dodat Certificate of Conformity (dále jen „CoC“) potvrzené Government
Quality Assurance Representative (dále jen „GQAR“) od zahraničního výrobce zboží
v souladu se zákonem č. 309/2000 Sb. podle článku IX této smlouvy;
4. společně se zbožím dodat kupujícímu „ES prohlášení o shodě“ vydané pro zboží v souladu
se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy;
5. pro zboží provést zácvik osob kupujícího účastnících se ZVZ před prováděním ZVZ (včetně
členů komise);
6. před dodáním zboží - provést zácvik minimálně 5 (pěti) osob obsluhy (rozsah, obsah a dobu
zácviku navrhne prodávající).
ČLÁNEK V
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
1. Místem dodání zboží dle čl. II odst. 1 této smlouvy je Vojenské zařízení 5512 Štěpánov.
2. Prodávající je povinen začít plnit své závazky vyplývající z čl. II odst. 1 této smlouvy
neprodleně po podpisu této smlouvy a splnit je nejpozději do 31. října 2018 a do 31. října
2019 v počtech podle přílohy č. 4 této smlouvy.
ČLÁNEK VI
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
1. Prodávající se zavazuje dodat zboží zástupci kupujícího určenému pro přejímku zboží,
e p
smlouvy náčelník Vojenského zařízení 5512 Štěpánov, tel.:
, fa
nebojím pověřená osoba (dálejen „zástupce kupujícího“) v
plnění dle čl. V odst. 1 této smlouvy. O předpokládaném termínu dodání zboží vyrozumí
prodávající zástupce kupujícího po provedení ZVZ s výsledkem „vyhovující“, a to písemnou
formou (faxem nebo e-mailem) nejpozději 10 (deset) kalendářních dnů před
předpokládaným termínem dodání zboží. Tuto informaci rovněž prodávající předá zástupci
už
ík logistiky VÚ 8280 Prostějov,
tel
ebojím pověřená osoba.
2. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nepoužité, nerenovované, funkční
a homologované, které bude odpovídat platným technickým normám a předpisům výrobce,
zkompletované z nových a nepoužitých, plně funkčních součástek, dílů, podskupin a skupin,
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ne vyrobené dříve než v roce 2017. Tyto skutečnosti prodávající doloží při dodání zboží
příslušným dokladem od výrobce.
3. O předání a převzetí zboží je prodávající povinen vyhotovit ve třech výtiscích Předávací
protokol a Dodací list, v nichž bude uvedeno množství a cena. Předávací protokol a Dodací
list za kupujícího podepíše, po splnění všech podmínek stanovených touto smlouvou,
zástupce kupujícího, který na něm současně doplní identifikátor dodávky 1DED. Prodávající
je povinen Předávací protokol a Dodací list označit číslem této smlouvy uvedeným
kupujícím v jejím záhlaví. Jeden výtisk Předávacího protokolu a Dodacího listu obdrží
zástupce kupujícího a dva výtisky obdrží prodávající s tím, že jeden z těchto výtisků je
prodávající povinen přiložit k faktuře - daňovému dokladu.
4. Datum podpisu Předávacího protokolu a Dodacího listu oběma stranami se při dodržení
podmínek této smlouvy považuje za datum předání předmětného zboží.
5. Určený zástupce kupujícího nepřevezme zboží, které vykazuje vady nebo je neúplné,
převzetí odmítne písemně spolu s uvedením důvodů.
6. Prodávající se zavazuje při předání zboží předat průvodní a provozní dokumentaci (v tištěné
i elektronické podobě na CD nosiči - software Microsoft OFFICE - formát pdf.) v českém
jazyce v rozsahu uvedeném v odst. 6 přílohy č. 1 této smlouvy, doklady nezbytné k převzetí
a užívání zboží včetně prohlášení o shodě v českém jazyce a CoC potvrzené GQAR od
zahraničního výrobce zboží.
7. O provedení zácviku dle čl. IV odst. 6 této smlouvy je prodávající povinen vyhotovit ve
třech výtiscích protokol o provedení zácviku, jehož obsahem bude mimo jiné i prezenční
listina zacvičených osob. Prodávající obdrží jeden výtisk protokolu o provedení zácviku,
druhý předá zástupci kupujícího a třetí přiloží jako přílohu k první faktuře.
ČLÁNEK VII
FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena za předmět plnění dle čl. II této smlouvy je splatná na základě faktury vystavené
prodávajícím po řádném převzetí kupujícím v souladu s čl. VI této smlouvy a po splnění
všech podmínek stanovených touto smlouvou. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. Splatnost faktury - daňového dokladuje 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura
- daňový doklad musí být kupujícímu doručena do 17. prosince daného roku. Bude-li
faktura - daňový doklad doručena kupujícímu v období od 18. prosince
do 29. ledna, prodlužuje se splatnost takové faktury - daňového dokladu o 30 dnů.
3. Zaplacením se rozumí úhrada celé fakturované částky. Za den úhrady faktury kupujícím se
považuje den poukázání příslušné fakturované částky z bankovního účtu kupujícího s jejím
směrováním na účet určený prodávajícím.
4. Faktura musí být vyhotovena ve dvou výtiscích (originál a kopie) a musí obsahovat
náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, a § 435 OZ. Kromě toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:
-

označení dokladu jako faktura - daňový doklad nebo opravný daňový doklad,
číslo smlouvy uvedené kupujícím v záhlaví smlouvy,
den vystavení faktury,
popis fakturovaného zboží,
razítko prodávajícího a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího,
číslo bankovního účtu prodávajícího,
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- k faktuře musí být přiloženy v originálu tyto dokumenty: Předávací protokol potvrzený
příslušným zástupcem kupujícího, Dodací list s uvedeným identifikátorem dodávky
IDED a „Stanovisko Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování
jakosti (dále jen „úřad“) k naplnění katalogizační doložky“.
Na faktuře musí být dále uvedena tato adresa kupujícího:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
16001 Praha 6
IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
16001 Praha 6.
5. Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti dle odst. 4 tohoto článku nebo není doložena požadovanými doklady,
obsahuje neúplné nebo nesprávné cenové údaje a náležitosti, nebo není doručena
v požadovaném množství výtisků. Kupující při vrácení faktury uvede důvody jejího vrácení.
Prodávající doručí kupujícímu novou fakturu do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne doručení
vrácené faktury prodávajícímu.
6. Oprávněným vrácením faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží
nová lhůta dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy, a to ode dne doručení opravené faktury
kupujícímu. Lhůta splatnosti faktury kupujícím je považována za dodrženou,
je-li v této lhůtě faktura vrácena a odeslána prodávajícímu.
7. Budou-li u poskytovatele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude zástupce objednatele při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
ČLÁNEK VIII
KATALOGIZACE
1. Prodávající bere na vědomí, že předmět obchodně - závazkového vztahu bude předmětem
katalogizace podle zákona 309/2000 Sb. K tomu se prodávající zavazuje, že na všechny
položky dodá Úř OSK SOJ v termínech specifikovaných v textové části katalogizační
doložky (příloha ě. 2 smlouvy) bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci
(dále jen „SPÚK“). Dále na všechny položky majetku charakteru položky zásobování
vyrobené v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2, dodá také návrh katalogizačních dat
výrobku (dále jen „NKDV“), zpracovaný katalogizační agenturou. Předání SPÚK a NKDV
je součástí plnění povinností prodávajícího podle této smlouvy a tento nemá nárok
na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.
2. Katalogizovány budou následující položky:
Útočná puška typu AR-15 s příslušenstvím;
odolný kufr;
poměrová sada ND 1:100;
střelecká optická souprava;
zaměřovač laserový;
konverzní systém FX Simunition.
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3. Položky zboží již katalogizované, nebudou předmětem katalogizace a prodávající uvede
u tohoto zboží pouze číslo KCM. Na položky zboží katalogizované v zahraničí nebo
vyrobené v zemi katalogizující podle zásad NATO prodávající vyplní pro předmět pořízení
pouze Soubor povinných údajů pro katalogizaci ve formuláři umístěném na www.czkatalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew.
ČLÁNEK IX
STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI
1. Smluvní strany se dohodly, že na položky předmětu smlouvy - 350 ks útočných pušek typu
AR-15 ráže 5,56 x 45 mm s příslušenstvím bude uplatněno státní ověřování jakosti ve
smyslu zákona č. 309/2000 Sb., v rozsahu konečné kontroly za podmínek a požadavků
uvedených v příloze č. 3 této smlouvy.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Úř OSK SOJ v souladu se zákonem ě. 309/2000 Sb.
požádá příslušný úřad státu výrobce o provádění státního ověřování jakosti (dále jen „GQA“
- Government Quality Assurance) výrobků vyráběných na území státu výrobce.
3. Provádění státního ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady a za
případnou škodu vzniklou kupujícímu.
4. Prodávající se zavazuje zapracovat do smlouvy se zahraničním výrobcem následující
ustanovení:
a) výrobce umožní zástupci příslušného úřadu - Government Quality Assurance
Representative (GQAR) - provést státní ověřování jakosti podle alianční publikace
NATO: AQAP 2131 NATO Ed. 2 Quality Assurance Requirements For Final Inspection;
b) výrobek se vyrobí a dodá podle dokumentace (Technical specification) ě. 02-088-15126011 ač. 02-088-15028-011;
c) výrobce - poskytovatel předloží GQAR na jeho vyžádání veškerou technickou
dokumentaci k výrobku;
d) výrobce k dodávce přiloží Certificate of Conformity na jednotlivé výrobky, které potvrdí
GQAR;
e) výrobce předloží GQAR žádost o povolení odchylky a výjimky, které nemají vliv na
takticko-technické parametry výrobku, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu,
opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu;
f) výrobce předloží GQAR žádost o posouzení odchylky a výjimky, které mají vliv na
takticko-technické parametry výrobku, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu,
opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu a které se z uvedeného
důvodu postoupí nabyvateli ke schválení;
g) výrobce umožní GQAR účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu uplatněna.
5. Bezprostředně po uzavření smlouvy s výrobcem předá prodávající kopii smlouvy mezi
prodávajícím a výrobcem Úř OSK SOJ jako nutný podkladový materiál pro vyžádání
státního ověřování jakosti u obdobného úřadu státu výrobce.
ČLÁNEK X
ZKRÁCENÉ VOJSKOVÉ ZKOUŠKY
1. Prodávající se zavazuje před dodáním zboží v předstihu min. 30 dnů bezplatně poskytnout
kupujícímu 2 ks útočných pušek typu AR-15 ráže 5,56 x 45 mm s příslušenstvím (dále jen
„zboží určené ke ZVZ“) k provedení ZVZ a toto na vlastní náklady přepravit do a z místa
konání ZVZ (VÚ 8280 Prostějov a vhodná balistická střelnice VVP na území ČR).
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Zboží určené k provedení ZVZ prodávající na své náklady repasuje a bude předmětem
dodání zboží. Prodávající zabezpečí účast svého zástupce popř. zástupce servisní organizace
po celou dobu přípravy, provádění a vyhodnocení zkoušek v místě konání ZVZ. Nařízení k
provedení ZVZ zpracuje kupující. Předmětem ZVZ bude ověření, zda zboží splňuje
požadavky kupujícího dle přílohy č. 1 této smlouvy. Vyhovující výsledek ZVZ je
podmínkou pro převzetí zboží kupujícím. 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 plněním
smlouvy vynaložil.
2. Prodávající se zavazuje před provedením ZVZ zabezpečit školení osob kupujícího dle čl. IV
odst. 5 této smlouvy a důsledně seznámit tyto se zkoušeným zbožím z hlediska konstrukce,
technologie, správnosti a režimu použití, požadavků na údržbu, na dodržení bezpečnosti
práce, protipožární ochrany, hygieny apod.
3. Potřebná doba pro provedení ZVZ se předpokládá v délce 5 (pěti) pracovních dnů.
4. Kupující zabezpečí na své náklady provedení ZVZ, vyhodnocení ZVZ a vyhotovení
závěrečné zprávy. ZVZ budou provedeny na základě programu ZVZ, jehož návrh bude
předán prodávajícímu nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.
Kupující se zavazuje zajistit provedení ZVZ na území ČR (VÚ 8280 Prostějov a vhodná
balistická střelnice VVP).
5. Kupující předá prodávajícímu „Zprávu o výsledcích ZVZ“ do 10 (deseti) pracovních dnů od
vyhodnocení ZVZ.
6. Po dobu od převzetí zboží kupujícím k provedení ZVZ do doby předání zboží zpět
prodávajícímu nese odpovědnost za škody na zboží kupující. V případě 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.
7. V případě, kdy budou během ZVZ zjištěny vady zboží, je prodávající tyto povinen
neprodleně na vlastní náklady odstranit.
8. ZVZ se může zúčastnit ZSOJ jako nestálý člen.
9. V případě, že v době pořízení budou zbraně a veškeré příslušenství zavedeny do užívání
v rezortu MO a katalogizovány v ISL, nebudou ZVZ prováděny.
10. U zboží určenému k ZVZ bude provedeno SOJ v zahraničí již před jejich poskytnutím
k ZVZ.
ČLÁNEK XI
VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY
1. Vlastnické právo se převádí z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží
zástupcem kupujícího, potvrzením Předávacího protokolu a Dodacího listu dle čl. VI odst. 4
této smlouvy.
2. Jsou-li předmětem plnění takové výsledky činnosti, které jsou chráněny právem
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zajistí prodávající kupujícímu
bezúplatné, časově a územně neomezené nevýhradní právo užít tyto výsledky.
3. Prodávající odpovídá za případné porušení práv průmyslového nebo jiného duševního
vlastnictví třetích osob při výrobě zboží. Prodávající je povinen předat zboží bez právních
vad.
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4. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží
zástupcem kupujícího a potvrzením Předávacího protokolu a Dodacího listu dle
čl. VI odst. 4 této smlouvy.
ČLÁNEK XII
ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
1. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni převzetí zboží zástupcem kupujícího
a potvrzením Předávacího protokolu a Dodacího listu dle čl. VI odst. 4 této smlouvy. Délka
záruční dobyje 24 (dvacetčtyři) měsíců. V případě oprávněného uplatnění reklamace se běh
záruční doby pozastavuje po dobu trvání reklamačního řízení.
2. Reklamací se rozumí podání písemné zprávy kupujícím (dále jen „oznámení
o
edná velitel Vojenského útvaru 8280 Prostějov
tel
nebo jím pověřená osoba (dále jen „zástupce
ku
dnem odeslání oznámení o reklamaci e-mailem na
adresu
Den odeslání oznámení o reklamaci na adresu prodávajícího se
považuje za den zahájení reklamačního řízení.
3. Jestliže se prodávající do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení oznámení o reklamaci
nevyjádří k oznámení o reklamaci, platí, že reklamace je oprávněná v plném rozsahu.
4. Kupující je povinen ode dne uplatnění reklamace zpřístupnit prodávajícímu reklamované
zboží v sídle vojenského útvaru uvedeném v bodě 2 tohoto článku, který má zboží v užívání.
Není-li možné provést odstranění vady reklamovaného zboží v sídle příslušného vojenského
útvaru, kupující předá zboží k odstranění vady prodávajícímu. O předání věci k odstranění
vady bude sepsán mezi předávajícím a přebírajícím protokol.
5. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla vada bezplatně a řádně
prodávajícím odstraněna nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne zahájení
reklamačního řízení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na jiné lhůtě plnění. Jde-li
o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno, nebo
jde-li o vadu, jejíž odstranění by vzhledem k povaze vady bylo neúměrné z pohledu ceny,
má kupující právo na výměnu reklamovaného zboží.
6. Veškeré náklady spojené s identifikací a odstraňováním vady jdou v případě oprávněné
reklamace k tíži prodávajícího.
ČLÁNEK XIII
VADY ZBOŽÍ A NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ
Odpovědnost za vady a nároky z vad na zboží se řídí ustanoveními § 2099 až 2117 OZ.
ČLÁNEK XIV
SMLUVNÍ SANKCE
1. Prodávající se zavazuje, že v případě prodlení s řádným dodáním zboží dle čl. II odst. 1 této
smlouvy v termínu plnění dle čl. V odst. 2 této smlouvy uhradí kupujícímu smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok
z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
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3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady dle čl. XII odst. 5 této smlouvy zaplatí
prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného zboží včetně
DPH za každý započatý den prodlení až do odstranění vady.
4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy
k jejich zaplacení povinné straně.
5. Smluvní pokutu hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé
straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.
ČLÁNEK XV
ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
a) dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně a prokazatelně
vynaložených nákladů,
b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních
stran s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí:
•

nedodání zboží řádně a/nebo včas,

•

nedodržení ujednání o poskytnutí záruky a reklamacích dle čl. XII této smlouvy,

•

nedodržení povinností prodávajícího dle čl. IV této smlouvy,

•

nevyhovující výsledek ZVZ,

c) jednostranným odstoupením od Smlouvy pro případ vyhlášení insolvenčního řízení vůči
majetku prodávajícího, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči
prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě insolvenčního
řízení.
V případě jednostranného odstoupení od smlouvy nemá smluvní strana, která smlouvu
podstatně porušila, právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů.
ČLÁNEK XVI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí OZ a předpisy souvisejícími.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je vyhotovena ve dvou výtiscích
o 10 listech a 5 přílohách o 15 listech, z nichž každý má stejnou platnost. Každá ze
smluvních stran obdrží 1 výtisk.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými,
vzestupně číslovanými dodatky, jejichž obsah bude oběma smluvními stranami schválen
a podepsán.
4. Nedílnou součástí smlouvy ke dni jejího podpisu jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Takticko - technické požadavky útočné pušky typu AR-15 s příslušenstvím 4 listy.
Příloha č. 2 - Katalogizační doložka - 1 list.
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Příloha č. 3 - Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti - 2 listy.
Příloha č. 4 - Kalkulace ceny a plnění předmětu smlouvy v jednotlivých letech - 3 listy.
Příloha č. 5 - Specifikace útočné pušky typu AR-15 s příslušenstvím - 5 listů.
5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují smluvní strany pod ní své podpisy.
V Praze dne

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

za kupujícího

za prodávajícího

Ing. Tomáš DVOŘÁČEK
ředitel

Ing. Rostislav TERŠL
jednatel

Ing.
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Digitálně
podepsal Ing.
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Datum: 2018.07.17
08:40:06 +02'00'
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Příloha č. 1 ke KS č. 175110241
Počet listů: 4

Takticko - technické požadavky útočné pušky typu AR-15
s příslušenstvím
1. Útočná puška AR-15 s příslušenstvím
Je požadována automatická puška typu AR15 s příslušenstvím, s ukončeným vývojem
a zavedená
v ozbrojených silách NATO (kód NSN), dle kritérií uvedených níže.
Je požadována útočná puška s přímou návazností na zavedené typy útočných pušek typu
AR-15 - M4A3, M4 Commando z důvodu zavedených výcvikových postupů, zavedeného
příslušenství zbraní, zavedenému systému údržby a čištění, výstroje a logistického
zabezpečení.
Jsou požadovány konstrukční prvky zbraně AR-15 (Lower Receiver, Upper Receiver
vyrobené z kovu, oddělená natahovací páka od nosiče závomíku (závěru), kryt vyhazovacího
otvoru nábojnic, mechanismus dorážení závěru, apod.).
Zbraň musí být vybavena sklopnými, mechanickými mířidly (muška i hledí) zvýrazněnými
tritiovými body, umožňující výškovou i stranovou rektifikaci, hledí nízko profilové
s rozsahem úěinného dostřelu.
Přesnost střelby 30-ti jednotlivými ranami se požaduje do 4 MOA na vzdálenost účinného
dostřelu (minimálně 300 m) nábojem 5,56 x 45mm NATO SS 109, výrobce Sellier & Bellot.
Zbraň musí umožňovat střelbu nábojem ráže 5,56 x 45 mm NATO - ČOS 130503 (1. vydání).
Automatika

zbraně musí být založená na odběru prachových plynů z hlavně.

Závěr zbraně musí být při výstřelu uzamčený. Zásobování municí pomocí schránkových,
odnímatelných zásobníků na 30 nábojů pro AR-15. Po vystřílení nábojů ze zásobníku je
vyžadováno zachycení závěru v zadní poloze a možnost jeho vypuštění pomocí záchytu
závěru.
Je požadována možnost střelby při použití zimních doplňků, balistické ochrany a ochranných
brýlí.
Zbraň musí být vybavena rozhraním pro upevnění optických a zaměřovačích přístrojů podle
MIL STD 1913/STANAG 4694 Ed. 1 NATO ACCESSORY RAIL, toto rozhraní musí být na
horní ploše pouzdra závěru a předpažbí zbraně, na obou bočních, horní i spodní straně
předpažbí. Na horní ploše pouzdra závěru o minimální délce 20 cm.
Je požadováno zařízení pro střelbu cvičnou municí (5,56x45mm M200 AI NONT) bez změny
úsťového zařízení.
Životnost hlavně se požaduje min. 15.000 výstřelů, dostupnost náhradních dílů min. 10 let.
Je požadována ochrana vývrtu hlavně chromováním nebo nitridováním.
Zbraň musí vykazovat vysokou míru spolehlivosti a bezpečnosti při používání a manipulaci.
Je požadováno oboustranné ovládání pojistky zbraně.
Poruchovost do 0,2 %, bez započítání vad

vlivem střeliva.

Povrchová ochrana zbraně musí být odolná proti otěru, korozi, vlhku, agresivním látkám
a produktům vznikajících při střelbě a při použití běžných konzervačních prostředků.
Součástí zbraně musí být délkově stavitelná ramenní opěra a dvoubodový univerzální popruh.
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Rozebrání a složení zbraně pro běžnou údržbu musí být proveditelné bez jakýchkoliv
nástrojů. Prostředky pro údržbu musí být součástí příslušenství zbraně - souprava dodávaná
výrobcem v obalu.
Je požadována možnost provádění běžné údržby uživatelem. Rozsah prováděných úkonů
a technologii jednotlivých prací oprav na vojskovém stupni stanoví prodávající. Rovněž
stanoví periodicitu údržby.
Pro identifikaci zbraně se požaduje značení výrobním číslem, výrobcem (státem) a ověření
tormentační značkou.
Je požadován zácvik minimálně 5 (pěti) osob obsluhy a doložen návod k obsluze.
Je požadován výrobcem vydefinovanou a vytvořenou poměrovou soupravu náhradních dílů
pro opravy 1:100 ks zbraní v pevném obalu.
Minimální požadovaná kritéria:
• automatická puška typu AR-15, střílející dávkami a jednotlivými ranami;
• ráže 5,56 x 45mm NATO - použitá munice dle STANAG 4172 Ed. 2 5,56 mm
AMMUNITION (LINKED OR OTHERWISE)/ČOS 130503 (1. vydání);
• 290 ks zbraní s délkou hlavně do 11,5“ (292 mm), stoupání 1/7“ (178 mm), chromovaná
nebo nitridovaná;
• 60 ks zbraní s délkou hlavně do 14,5“ (368 mm), chromovaná nebo nitridovaná,
umožňující osazení zbraně podvěsným granátometem;
• účinný dostřel - min. 300 m;
• rozsah pracovní teploty min. od - 40° do +50° C; spolehlivá funkce ve ztížených
podmínkách, poruchovost do 0, 2 %, bez započítání vad vlivem střeliva; Pravděpodobnost
vzniku poruch ve ztížených podmínkách deklarovaných výrobcem dle normy AC 225/Dl4
nebo obdobného národního certifikačního dokumentu (CERTIFICATE OF CONFORMITY
MIL - SPEC, TPVD).
• hmotnost zbraně bez zásobníku a popruhu - max. 3,5 kg;
• u 290 ks zbraní s délkou hlavně doll,5“ (295 mm) univerzální rozhraní podle MIL STD
1913/STANAG 4694 Ed. 1 NATO ACCESSORY RAIL, na horní ploše pouzdra a na
všech čtyřech stranách předpažbí (horní, spodní a obě boční strany);
• u 60 ks zbraní s délkou hlavně dol4,5“ (368 mm) univerzální rozhraní podle MIL STD
1913/STANAG 4694 Ed. 1 NATO ACCESSORY RAIL na horní ploše pouzdra a na všech
čtyřech stranách předpažbí (horní, spodní a obě boční strany), umožňující osazení zbraně
kompatibilním podvěsným 40 mm granátometem;
• odnímatelná, sklopná mířidla (muška, hledí) zvýrazněná tritiovými body (muška i hledí);
• oboustranné ovládací prvky - záchyt zásobníku, záchyt závěru, ovládání závěru, pojistka
zbraně;
• schopnost použití konverzního systému pro zavedenou munici Simunition FX ráže
5,56 x 45 mm.
Požadované příslušenství ke každé zbrani:
• Každou soupravu (zbraň s příslušenstvím) požadujeme dodat v odolném kufru z vysoko
pevnostního plastu, s vnitřním polstrováním pro samotnou zbraň a ostatní součásti
příslušenství (nárazu a prachu vzdorný vodotěsný kufr typu PĚLI, STORM...).
• hlaveň opatřena závitem 1/2x28 TPI (Threads Per Inch), tlumičem plamene, kompatibilní
pro upevnění supressoru dodaného se zbraní;
• supressor ráže 5,56 x 45 mm NATO;
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• zařízení pro střelbu cvičnou municí 5,56x45mm NATO Blank, kompatibilní pro upevnění
na dodané zbrani;
• Střeleckou optickou soupravu ve složení:
• Vodotěsný průhledový zaměřovač uzavřené konstrukce, s montáží dle MIL
STD1913/STANAG 4694 Ed. 1 NATO ACCESSORY RAIL, se záměrným bodem max. 2
MOA s krokovým podsvícením záměrného bodu pro různě osvětlené prostředí
s minimálně jednou polohou zajišťující viditelnost pouze přístroji NVG a minimálně
jednou polohou vysoké svítivosti (pro použití s brýlemi proti ozáření laserem nebo ostrém
pouštním slunci) s hmotností max. 0,100 kg včetně baterie (bez montáže a ochranných
krytů), rozměry max. 80 mm x 50 mm x 45 mm (d x v x š) a s požadovanou životností
baterií (pokud je přístroj používá) při provozu min. 1 rok (mimo režimy vysoké svítivosti).
Nastavení krokového podsvícení záměrného bodu musí být ovládáno mechanickými prvky
umožňující manipulaci i v taktických rukavicích, nikoli tlačítkovým způsobem.
• Optický zvětšovací modul, kompatibilní se zaměřovačem, se zvětšením min. 3 x, max. 6 x.
• Stranově výklopná montáž pro optický zvětšovací modul s montáží MIL 1913/STANAG
4694 Ed. 1 NATO ACCESSORY RAIL. Vyklopení zvětšovacího modulu musí být
proveditelné jednoduchým, rychlým úkonem, bez použití nástrojů. Montáž musí
umožňovat spolehlivé zajištění, bez použití nástrojů, v zavřené a ve vyklopené stranové
pozici.
• Ochrana okuláru a objektivu zaměřovače - výklopné průhledné kryty (které lze
i odejmout).
• Ochrana objektivu před odleskem - výklopný kryt (který lze i odejmout).
• Sada vymezovacích podložek, šroubů, pokud jsou nutné pro změnu výšky optické osy
zaměřovače a zvětšovacího modulu u pušky M4.
• laserový zaměřovač s dosahem min. 400 m, s montáží MIL 1913/STANAG 4694 Ed. 1
NATO ACCESSORY RAIL, pracující ve viditelném a IR spektru;
• univerzální popruh (min. dvoubodový), včetně univerzálních závěsů nebo úchytů na zbraň
použitelné pro pravostranné i levostranné držení;
• min. 12 ks schránkových, odnímatelných zásobníků na 30 nábojů pro výše uvedenou zbraň
typu AR-15; Zásobníky vyrobeny z odolného polymeru, konstrukce zásobníku musí
umožňovat vizuální kontrolu počtu nábojů v zásobníku při jeho zasunutí ve zbrani
(kontrolní průhledné okénko).
• prostředky pro údržbu zbraně v obalu dodávané výrobcem (min. vytěrák, koudelníček,
kartáček, olejnička, textilní čistící šňůra vývrtu typu „Boresnake“).
Další požadované příslušenství:
• 5 ks poměrové soupravy náhradních dílů 1:100 (1 ks dodat v roce 2018 a 4 ks v roce 2019);
• 100 ks konverzních systémů k dodaným zbraním pro zavedenou munici Simunition FX
ráže 5,56 mm x 45 mm (20 ks dodat v roce 2018 a 80 ks dodat v roce 2019);
2. Požadavky na asistenci firmy
Prodávající je povinen zabezpečit osobní asistenci firmy v rámci ZVZ a předání zboží
zástupci kupujícího.
3. Požadavek na zabezpečení údržby
Požaduje se, možnost zabezpečení údržby a oprav na vojskovém stupni uživatelem
v souladu s provozní dokumentací od výrobce. Rozsah prováděných úkonů a technologie
jednotlivých prací oprav na vojskovém stupni musí být stanoven v provozní dokumentaci.
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Veškeré opravy zbraní mimo oprav na vojskovém stupni musí být prováděny servisem
výrobce, případně výrobcem pověřenou organizací.
4. Požadavek na balení a paletizaci
Je požadováno každou soupravu dodat v přepravním obalu zabraňujícímu poškození
jednotlivých komponent soupravy.
Je požadováno dodat přepravní obal, vhodný pro všechny druhy přeprav a skladování.
V případě přepravních obalů musí tyto splňovat požadavky pro paletizaci v souladu
s ČSN 269030 a STANAG 2828 Ed. 7 MILITARY PALLETS, PACKAGES AND
CONTAINERS.
5. Požadavek na konzervaci, dobu a podmínky skladování
Požaduje se prodávajícím doložení způsobu ošetřování a lhůt pro konzervaci. Technologie
ukládání a způsob skladování musí být uveden v provozní dokumentaci - Předpis pro
údržbu, ukládání a skladování.
Zbraně a optické soupravy musí být schopny skladování a přepravy min. v rozmezí teplot
okolního vzduchu -33 °C (klimatické pásmo Cl) až +71 °C (klimatické pásmo AI)
v souladu s ČOS 999905 (3. vydání).
6. Požadovaná dokumentace v rámci dodávky
Současně s dodávkou bude na každou zbraň a optický přístroj dodána provozní
dokumentace v rozsahu:
-

Návody pro obsluhu a údržbu;
Záznamníky ke zbraním a optickým přístrojům;
Nástřelný list u zbraní;
Seznamy předmětů v soupravách;
Záruční list;

Současně s první dodávkou bude dodán
v písemné i elektronické podobě v rozsahu:
-

1

ks souboru výcvikové dokumentace

Manuály používání zbraní a optických zařízení;
Technický popis;
Schémata a obrazová dokumentace;
Konstrukční rozpad ve formátu 3D.

Dále bude s první dodávkou dodán 1 ks souboru provozní dokumentace v písemné
i elektronické podobě v rozsahu:
- Katalog - náhradních dílů (pro opravy prováděné vojskovými prostředky);
- Normativ spotřeby náhradních dílů.
Výše uvedená dokumentace je požadována dodat v tištěné podobě a v elektronické podobě
(ve formátu PDF na vhodném paměťovém médiu) v jazyce českém s hypertextovými
odkazy, umožňujícími rychlou orientaci a vyhledávání jednotlivých částí obsahu.
7. Ostatní
Pro zbraně a optická zařízení je požadováno uvést číslo NSN.
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KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1
K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodnězávazkového vztahu (dále jen „smlouva”) a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému
NATO (dále jen „NCS”) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK”) se prodávající
zavazuje:
1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen
„SPÚK”) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz
a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace
umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
2. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:
a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu
JPG, rozlišení do 1024x768 bodů2;
b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje
o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu
PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický
soubor, doložit na vyžádání oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci
a státní ověřování jakosti (dále jen ..OdKM”) správnost údajů nezbytných k provedení popisné
identifikace jiným způsobem.
3. Doručit OKM SPÚK v termínu 60 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace
umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou
identifikace položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO
s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou3 každé smlouvou definované položky
zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 24 a podléhající katalogizaci podle zásad NCS
a JSK.
5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 30 dnů před fyzickým
dodáním předmětu smlouvy.
6. Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu
smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku
nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.
Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného
„Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky”.
Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz nebo
na www.aura.cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku.
Kontaktní adresa:
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU
nám. Svobody 471
160 01 PRAHA 6
TEL.:
FAX:

973 213 913
973 213 930

INTERNET:
E-MAIL:

www.okm.army.cz
katalogizace@armv.cz

WAP:

http://wap.okm.arrnv.cz

' Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2013.
; Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.
5 Fyzická nebo právnická osobav držitel osvédčení podle §11 zákona č. 309/2000 Sb.. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním
overovaní jakosti výrobku a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam Tatalogizačních
agentur umístěn na www.okm.annv.cz.
4 Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm armyez. odkaz na www.int/structur/AC/135/welcome.htm
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Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti
1. Rozsah státního ověřování jakosti
1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy se na základě rozhodnutí Úřadu
v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti 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 záko
na, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě výroby v zahraničí Úřad ve smyslu § 19
odst. 2 zákona požádá o státní ověřování jakosti obdobný úřad nebo orgán (Government
Quality Assurance Representative) státu, kde se výrobek vyrábí (dále jen „zahraniční
úřad“). V takovém případě prodávající předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním
výrobcem a dokumentaci výrobku, kterou schválil kupující v anglickém jazyce nebo v ja
zyce používaném v zemi výrobce výrobku.
3. Státní ověřování jakosti provede zástupce zahraničního úřadu u výrobce, který výrobek
vyrábí v zahraničí.
4. Státní ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady výrobku.
5. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční: konečná kontrola podle § 27 zákona.
6. Prodávající je povinen Úřadu - zahraničnímu úřadu umožnit provést konečnou kontrolu podle
ČOS 051631, 2. vydání, Požadavky NATO na ověřování kvality při výstupní kontrole AQAP- 2131, Ed. 2, NATO Quality Assurance Requirements For Final Inspection.
7. Prodávající se zavazuje smluvně sjednat se subdodavateli podmínky pro státní ověřování
jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.
2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti
8. Prodávající předloží zástupci Úřadu - zahraničního úřadu seznam subdodavatelů ajimi
realizovaných subdodávek a ten určí, u kterých subdodavatelů se uplatní státní ověřování
jakosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených subdodavatelů prodáva
jící předá zástupci Úřadu - zahraničního úřadu příslušné subdodavatelské smlouvy bez
prostředně po jejich uzavření.
9. Prodávající před zahájením plnění smlouvy vypracuje plán kvality na výrobek podle
ČOS 051648, 3. vydání, Požadavky NATO na plány kvality - AQAP-2105, Ed. 2 NATO
Requirements For Deliverable Quality Plans. Plán kvality předloží prodávající Úřadu - za
hraničního úřadu k posouzení a doplnění. Případné připomínky zástupce Úřadu, které se
vztahují k jeho činnosti, prodávající zapracuje do tohoto plánu.
10. Prodávající na žádost Úřadu zahraničního úřadu1:
a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti zá
stupce Úřadu - zahraničního úřadu\ které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony
pro vnitřní, městskou a meziměstskou síť apod.;
b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu - zahraničního úřadu v místě
výkonu jeho činnosti;*)
-

*) Co se nehodí škrtněte
1

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.
11. Prodávající umožní zástupci Úřadu - zahraničního úřadu přístup ke schválenému
a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u prodávajícího. Takto uložený
komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.
12. Prodávající vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se státním
ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích.
13. Pracoviště řízení jakosti prodávajícího předává výrobky ke konečné kontrole zástupci Úřadu zahraničního úřadu až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními
doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.
14. Prodávající bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu - zahraničního úřadu
všechny své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny na výrobku a že kupující zmocnil Úřad
- zahraniční úřad k vyřizování žádostí prodávajícího o povolení odchylky, výjimky a změny
na výrobku v tomto rozsahu:
r

Předloží-li dodavatel žádost:

Skupina A

Skupina B

odchylky
výjimky
změny
odchylky
výjimky
změny

*)

Úřad - příslušný zahraniční úřad žádost
pouze vezme na
posoudí
posoudí
vědomí
a vyjádří se k ní
a rozhodne o ní
X
X
—
X
X
X
X

Poznámky: 1. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technické
parametry výrobku nebo služby, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, život
nost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu.
2. Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B.
3. Objasnění odchylky, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona.

15. Zahraniční výrobce k dodávce přiloží Certificate of Conformity na jednotlivé výrobky, které
potvrdí zahraniční úřad.
16. Výrobce umožní Úřadu - zahraničního úřadu účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu
uplatněna.*)

*) Co se nehodí škrtněte

2
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KALKULACE CENY
a plnění předmětu smlouvy v jednotlivých letech

Útočná puška typu AR-15 s
příslušenstvím

II.
etapa
rok
2019

komodita

popis komodity

DPH 21 cena za 1 ks cena celkem bez
včetně DPH
DPH
%
(v Kč)
(v Kč)
(v Kč)

DPH 21 %
(v Kč)

cena celkem
včetně DPH
(v Kč)

ÚP typu AR-15 s příslušenstvím

300

59 783,00 12 554,43

72 337,43

17 934 900,00

3 766 329,00

21 701 229,00

Střelecká optická souprava

300

44 756,00 9 398,76

54 154,76

13 426 800,00

2 819 628,00

16 246 428,00

Zaměřovač laserový

300

25 240,00 5 300,40

30 540,40

7 572 000,00

1 590 120,00

9 162 120,00

80

10 163,00 2 134,23

12 297,23

813 040,00

170 738,40

983 778,40

1 336,86

7 702,86

1 909 800,00

401 058,00

2 310 858,00

41 656 540,00

8 747 873,40

50 404 413,40

738 824,00

155 153,04

893 977,04

738 824.00
42 395 364,00

155 153.04
8 903 026,44

893 977.04
51 298 390,44

Konverzní systém FX Simunition
Odolný kufr

300

6 366,00

Celkem za komoditu
Náhradní
díly

rok

cena za 1
ks bez
DPH
(v Kč)

počet
kusů

Poměrová sada ND 1:100

Celkem za komoditu
Cena celkem

4 184 706,00 38 788,26

223 494,26

Cena celkem

10 418 674,14

60 031 408,14
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SPECIFIKACE ÚTOČNÉ PUŠKY TYPU AR-15 S PŘÍSLUŠENSTVÍM
Nabídka obsahuje útočné pušky Daniel Defense M4A1 (BLACK®) BARREL 14,5" a MK 18 (BLACK®)
BARREL 10,3", zavedené v ozbrojených silách USA, střílející dávkami a jednotlivými ranami. Jsou přímou
návazností na zavedené typy útočných pušek typu AR-15 - M4A3, M4 Commando v AČR. Beze změny
umožňují použití zavedených výcvikových postupů, zavedeného příslušenství zbraní, zavedený systém
údržby a čištění, výstroje a logistického zabezpečení.
Zbraně obsahují typické konstrukční prvky zbraně AR-15 (Lower Receiver, Upper Receiver, oddělená
natahovací páka od nosiče závorníku (závěru), kryt vyhazovacího otvoru nábojnic, mechanismus
dorážení závěru, apod.).
Zbraně umožňují střelbu nábojem ráže 5,56 x 45 mm NATO - ČOS 130503, automatika zbraně je založená
na odběru prachových plynů z hlavně pomocí trubice (Direct Gas), závěr zbraně je při výstřelu uzamčený,
zásobování municí pomocí schránkových, odnímatelných zásobníků na 30 nábojů. Po vystřílení nábojů ze
zásobníku dochází k zachycení závěru v zadní poloze a lze jej vypustit pomocí záchytu závěru levou i
pravou rukou, zbraně umožňují střelbu při použití zimních doplňků, balistické ochrany a ochranných
brýlí.
Zbraně jsou vybaveny rozhraním pro upevnění optických a zaměřovačích přístrojů podle MIL STD
1913/STANAG 4694, na horní ploše pouzdra závěru a předpažbí zbraně o celkové délce 47 cm (M4A1) a
36 cm (MK 18), na obou bočních i spodní straně předpažbí. Toto předpažbí umožňuje osazení zbraní
M4A1 podvěsným 40 mm granátometem (40 x 46 mm) s rozhraním dle MIL STD 1913/STANAG 4694. Po
vyjmutí spodní části předpažbí, je možné na hlaveň zbraně namontovat podvěsný40 mm granátomet
M203.
Povrchová ochrana zbraní Hard Coat Anodized, je odolná proti otěru, korozi, vlhku, agresivním látkám
a produktům vznikajících při střelbě a při použití běžných konzervačních prostředků.
Součástí zbraně je délkově stavitelná ramenní opěra a dvoubodový univerzální popruh. Zbraně mají
oboustranné ovládací prvky - záchyt zásobníku, záchyt závěru, ovládání závěru, pojistka zbraně a
umožňují použití konverzního systému pro náboje Simunition FX ráže 5,56 x 45 mm.
Rozebrání a složení zbraně pro běžnou údržbu je proveditelné bez jakýchkoliv nástrojů. Prostředky pro
údržbu jsou součástí příslušenství zbraně - souprava dodaná výrobcem v obalu - DD Cleaning Kit for M4
Carbine.
Zbraň je označena výrobním číslem, znakem výrobcem a státem výroby (USA). Zbraně prošly testem dle
MIL-DTL-197A1: High Pressure Test for proof testing 5,56 mm weapons and barrels nejsou proto

značeny tormentační značkou (dle dokumentu Dodatečné informace k ZP - IV, ze dne 8.3.2018). Pokud
by zmíněná zkouška nebyla po zadavatele dostatečná, budou zbraně ověřeny českou tormentační
značkou ČÚZZS.

Daniel Defense M4A1 (BLACK®) BARREL 14,5"

- Hlaveň: Chrome Moly Vanadium Steel, Cold Hammer Forged, 1:7 Twist, 14.5" M4 Profile, Chrome
Lined, Mil-Spec Heavy Phosphate Coated, and HP/MPI Tested
- Hmotnost 3,057 kg
- DD FINISH: Hard Coat Anodized BLACK
- DANIEL DEFENSE FULL AUTO SAFETY SELECTOR GROUP AMBIDEXTROUS
- HANDGUARD: Daniel Defense M4A1 Rail Interface System (RIS) II, CNC Machined of 6061-T6
Aluminum, Type III Hard Coat
- REAR RECEIVER QD SWIVEL ATTACHMENT POINT (W/SWIVEL)
- COLLAPSIBLE BUTTSTOCK - (BLACK)
- VERTICAL FOREGRIP - (BLACK) (PICATINNY)
- DD Rail Mount QD Swivel Attachment Point W/Swivel
- DD A2 FLASH HIDER ASSEMBLY (1/2 x 28 TP)
- DD Cleaning Kit for M4 carbine
- MAGPUL MS 4 DUAL QD SLING GEN 2 Coyote Tan
- MAGPUL B.A.D. Leaver
- MAGPUL MOE® TRIGGER GUARD, POLYMER - AR15/M4 BLACK
- MAGPUL MOE Grip (Magpul Original Equipment) BLACK
- MAGPULL Magazine PMAG 30 GEN M3 Window 30 - ranný 5.56x45 NATO-Coyote Tan -12 ks
- Nástavec pro střelbu cvičným střelivem BFA for M4 - G6 Vortex BFA, 5.56mm NATO
Daniel Defense MK 18 (BLACK®) BARREL 10,3"

- Chrome Moly Vanadium Steel, Cold Hammer Forged, 1:7 twist, 10.3" Government Profile, Chrome
Lined, and Mil-Spec Heavy Phosphate Coated
- Hmotnost 2,667 kg
- DD FINISH: Hard Coat Anodized BLACK
- DANIEL DEFENSE FULL AUTO SAFETY SELECTOR GROUP AMBIDEXTROUS
- REAR RECEIVER QD SWIVEL ATTACHMENT POINT (W/SWIVEL)
- COLLAPSIBLE BUTTSTOCK - (BLACK)
- DANIEL DEFENSE PISTOL GRIP - (BLACK)
- VERTICAL FOREGRIP - (BLACK) (PICATINNY)
- DD Rail Mount QD Swivel Attachment Point W/Swivel
- DD A2 FLASH HIDER ASSEMBLY (1/2 x 28 TP)
- DD Cleaning Kit for M4 carbine
- MAGPUL MS 4 DUAL QD SLING GEN 2 Coyote Tan
- MAGPUL B.A.D. Leaver
- MAGPUL MOE® TRIGGER GUARD, POLYMER - AR15/M4 BLACK
- MAGPUL MOE Grip (Magpul Original Equipment) BLACK
- MAGPULL Magazine PMAG 30 GEN M3 Window 30 ranný 5.56x45 NATO-Coyote Tan - 12 ks
- Nástavec pro střelbu cvičným střelivem BFA for M4 - UTG Gen III Integral Blank Firing Adaptor for
AR/M16 Rifle

Příslušenství každé zbrani:
Mířidla:

-

FAB-FRBS M2D - Front and Rear Set of Flip-Up Sights with Tritium- 2 rear Dots
Aimpoint MICRO T-2, NSN: 1240-01-648-8250
Aimpoint 3xMAG -1, NSN: 1240-01-551-5736
Aimpoint Flip-Up Front Cover with ARD Transparent (Micro)
Aimpoint Micro spacer high 39 mm
B&T Flip Side Mount
B&T Flip-Side adaptor ring for Aimpoint 3x and 6x Booster

Laserová mířidla - Meprolight Sting - MIL-STD-810 Qualified
Operational temperature range -32 °C to +55 °C,
Working Hours

Range - Day

Range - Night

20h
12h
20h

N.A
N.A
10m

550m
800m
550m

12h

25m

800 m

(AA Lithium)
IR - Low Power
IR - High Power
Visible - Low
Power
Visible - High
Power

_______________

Kufr z vysokopevnostm'ho plastu, s vnitřním polstrováním pro samotnou zbraň SKB and Soft Case
Blackhawk
- SUPPRESSOR BT Rotex - V Compact + Pouch
- 5,56 Bore Snake .22 cal. Centerfire & Rimfire, 5.56mm
Další části dodávky:

- 100 ks Simunition ® Conversion kit for 5.56 mm HK416 & Colt M4/M16 Family rifles and carbines
(20 ks 2018, 80 ks 2019)
- 5 ks - poměrová souprava náhradních dílů 1:100 (Iks 2018, 4 ks 2019)
Všechny výše popsané části nabídky odpovídají požadavkům uvedeným v Příloze č. 1 ke KS č. 175110241
Takticko - technické požadavky útočné pušky typu AR-15 s příslušenstvím.

Daniel Defense, Inc.
101 Warfighter Way
Black Creek, GA 31308
USA
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CARBINE, 5.56 MM, MK 18 MOD 1
NSN: 1005-01-621-6038 (14.5 URG RIS II)
NSN: 1005-01-621-6031 (10.3 URG RIS II)
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DISTRIBUTION STATEMENT P: Distribution authorized to DOD and DOD contractors only; due to specific Authority, (Public Law 90-629ARMS EXPORT CONTROL ACT AND DOD 5230.25 WITHHOLDING OF); January 2007. Other requests shall be referred to Commanding
Officer, Code JXN, Building 3422. NSWC, Crane Division, 300 Highway 361, Crane. Indiana 47522-5001 or email to: smallarms@navy.mil
EXPORT CONTROL WARNING This document contains technical data whose export is restricted by the Arms Export Control Act (Title 22,

U S-C.( Sec 2751, et seq) or the Export Administration Act of 1979, as amended, Title 50A, U.S.C , App, 2401 et seq. Violations of these
export laws are subject to severe criminal penalties. Disseminate in accordance with provisions of DOD Directive 5230.25.
DESTRUCTION NOTICE: Destroy by any method that will prevent disclosure of contents or reconstruction of document.
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Daniel Defense, Inc.
101 Warfighter Way
Black Creek, GA 31308
USA
March 4, 2018
Reference: Daniel Defense M4/MK18 Rifles
To whom it may concern:
Daniel Defense rifles, barrels, rail systems, and complete upper receiver groups are built to
meet or exceed military specifications. This includes the Daniel Defense MK18 and
M4A1 rifles. Specifications which Daniel Defense adheres to include, but are not limited
to the following categories:
MIL-STD-1913: Dimensioning of Accessory Mounting Rail for Small Arms Weapons
M1L-A-8625: Anodizing
MIL-DTL-13924: Heavy Manganese Phosphate
SAE-AMS-QQ-C-320: Chromium Plating (F.lectrodeposited)
ASTM-E1444: Particle Testing, Magnetic
MIL-DTL-197A1: High Pressure Test (HPT) for proof testing 5.56mm weapons
M1L-STD-810G: Environmental Engineering Considerations (As applies to firearm
manufacturing)
MIL-DTL-197A1: High Pressure Test for 5.56mm barrels
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