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Kupní smlouva
na dodávky spojovacího materiálu na vrtulníky řady Mi
Článek I
Smluvní strany
1.

LOM PRAHA s.p.
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283
Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 1O - Malešice
se sídlem:

David Rod, MSc., LL.M., výkonný ředitel

zastupuje:
ve věcech finančních:
ve věcech obchodních:
IČ:
DIČ:

00000515
CZ00000515

Adresa pro doručování korespondence:

LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8
1O8 00 Praha 1O - Malešice, Czech Republic

dále jen „kupující".

2.

LOTAIR CZ s.r.o.
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17680
se sídlem:
Libušína 161,391 65 Bechyně

Zastupuje:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení:
adresa pro doručování korespondence
e-mail pro doručování korespondence

Ing. Jiří Vogeltanz, zplnomocněný zástupce
28109287
CZ28109287
Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4, pobočka Bechyně
LOTAIR CZ s.r.o., Libušina 161,391 65 Bechyně

dále jen „prodávající"

3.

Smluvní strany ve smyslu ustanovení§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavírají tuto Kupní smlouvu (dále jen „smlouva").

ČI. II
Předmět

smlouvy

1.

Účelem této smlouvy je v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou zajistit pro
kupujícího dodávku spojovacího materiálu (dále také „zboží") v množství a specifikaci
uvedené v příloze č. 1 smlouvy.

2.

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží za podmínek
stanovených touto smlouvou a závazek kupujícího za toto zboží uhradit dohodnutou cenu.

3.

Smluvní strany budou v souladu s touto smlouvou dodržovat svou povinnost jednat v dobré
víře podle zásad poctivého obchodrúho jednání.
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1.

2.

Čl. III
Cena
Dílčí ceny za jednotlivé položky a celková cena za dodání zboží v souladu s dodací
podnúnkou dle čl. IV smlouvy, jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. Ceny uvedené v příloze
č. 1 smlouvy jsou konečné a nepřekročitelné.

Kupní cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje prodávajícího a jeho případných
spojené s dodávkou zboží do nústa dodání a plněním záručních podmínek
k dodanému zboží (včetně dopravy, balného, nákladů spojených na doklady o vývozu zboží,
pakliže vzniknou, nákladů na vydání nutných osvědčení a jiných dokladů ke zboží, ... ).
poddodavatelů

ČI. IV
Obchodní a dodací podmínky
1.

2.

Dodací podmínka: DDP LOM PRAHA s.p. dle INCOTERMS ®2010, Česká republika.
Místem dodání je provozovna kupujícího.
a) LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 1O- Malešice;
b) LOM PRAHA s.p., Toužimská 1058, 197 00 Praha 9-Kbely.

3.

Zboží bude dodáno dle Seznamu zboží, který je přílohou č. 1 smlouvy. Dodané zboží musí
být nové, nepoužité, nepoškozené a nerepasované - 1. kategorie. S dodávkou zboží musí být
předány atestáty a bezpečností listy výrobce, umožňující užití zboží v letectví.

4.

Termín dodání veškerého zboží je maximálně 90 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy
nebo od data předání certifikátu konečného uživatele (EUC) kupujícím prodávajícímu. Vzor
EUC je přílohou č. 3 této smlouvy.

5.

Balení zboží bude provedeno podle platných technických podmínek výrobního závodu, dle
standardů pro letectví, norem platných pro zboží v České republice a platných mezinárodních
předpisů. Obal musí chránit zboží před poškozením při přepravě do místa dodání za podmínek
správného zacházení.

6.

Prodávající předá zboží do vlastnictví kupujícímu a kupující toto zboží přijme a uhradí za něj
kupní cenu podle nabídky sjednané mezi smluvními stranami a za podmínek stanovených
v této smlouvě.

7.

Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k dodávanému zboží přechází z prodávajícího
na kupujícího po převzetí zboží bez vad a neshod a úplném zaplacení kupní ceny.

8.

Zboží dodané na základě této smlouvy nesmí být zatíženo
být předmětem nároků třetích stran.

9.

Kupující umožní dílčí dodávky zboží. K dílčí dodávce zboží prodávající uvede termín
a množství každé dílčí dodávky.

věcnými břemeny,

zastaveno ani

1O. Na vyžádání kupujícího je prodávající povinen k dodanému zboží poskytnout:
- nezbytné údaje pro zpracování „Souboru požadovaných údajů katalogizace" (SPÚK),
(katalogizační doložka a SPÚKjsou přílohou č. 2 smlouvy);
- fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru
ve formátu JPG, rozlišení minimálně do 1024x768 bodů (Prodávající tímto souhlasí
s použitím dodané fotografie pro účely „Jednotného systému katalogizace majetku" (JSK)
a „Kodifikačního systému NATO" (NCS);
- 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 správnost údajů
nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
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ČI. V
Platební podmínky

1.

K ceně za dodávku zboží bude připočtena zákonná DPH a faktura bude řádně vystavena v
souladu s příslušným z.ákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů ke dni vystavení faktury, ve dvou vyhotoveních a bude v ní uvedeno číslo smlouvy,
název, označení a množství zboží, jednotková cena, celková cena v USD. Ceny budou
uvedeny bez DPH a včetně DPH s uvedením sazby DPH v %. K faktuře bude přiložený
dodací list potvrzený zástupcem kupujícího.

2.

Splatnost faktury za dodávku zboží je 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení faktury
kupujícímu po dodání zboží. Faktura se považuje za zaplacenou dnem odepsání příslušné
částky z účtu kupujícího. Kupující je povinen do jednoho dne od provedení platby zaslat
prodávajícímu faxem nebo e-mailem kopii bankovního oznámení o převodu peněžních
prostředků. Potvrzení o platbě (splátce) - zpráva SWIFT banky kupujícího. Zpráva SWIFT
banky kupujícího - bude zaslána e-mailem na adresu prodávajícího.

3.

Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, zákonné náležitosti daňového dokladu
anebo nebude-li přiložen dodací list, není kupující povinen fakturu uhradit a zašle ji zpět
prodávajícímu, který fakturu opraví v souladu s výše uvedenými náležitostmi nebo dodá
chybějící doklady a zašle fakturu zpět s označením nového termínu splatnosti. Splatnost
faktury dle bodu 2, počíná běžet po doručení opravené faktury kupujícímu.

4.

Kupující neumožňuje zálohovou platbu.

5.

V případě prodávajícího ze zemí mimo EU veškeré daně, cla, poplatky a odvody splatné z
této smlouvy na území této země bude hradit prodávající a mimo tuto zemi kupující.
Veškeré bankovní poplatky za převod jsou hrazeny následovně:
- Bankovní poplatky v zemi prodávajícího - na účet prodávajícího;
- Veškeré odvody třetím korespondenčním bankám hradí prodávající.
plnění

Čl. VI
Záruka a

reklamační

základě

podmínky

1.

Prodávající na zboží dodané na
24 měsíců od data dodání zboží.

této smlouvy poskytuje záruku za jakost v trvání

2.

Vady zboží a nároky z nich vzniklé jsou
zákoníku č. 89/2012 Sb.

3.

Prodávající neodpovídá za vady zboží a vadu zboží v záruční době neuzná, pokud je dodané
zboží kupujícím používáno v kombinaci s jiným neshodným dílem bez souhlasu
prodávajícího nebo v případě, že zboží nebylo skladováno, používáno, ošetřováno, případně
opravováno v autorizovaném servisním středisku v souladu s technickou dokwnentací
výrobce nebo v souladu s předpisy letového a technického provozu.

4.

V případě oprávněné reklamace, se prodávající zavazuje provést výměnu vadného zboží
na své náklady ve lhůtě do 90 dnů od data doručení reklamace. Prodávající nese veškeré
náklady spojené s řešením oprávněné reklamace.

S.

V případě, že prodávající nesplní řádně a včas oprávněně uplatněnou reklamaci nebo
s přihlédnutím k okolnostem reklamace bude zřejmé, že nebude schopen vadu opravit, je
kupující oprávněn zajistit opravu vadného zboží třetí osobou na náklady prodávajícího.

řešeny

podle platných ustanovení

občanského
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Čl. VII
Sankce za nedodržení stanovených podmínek

1.

V případě, že prodávající nedodrží termín dodání zboží nebo termín opravy zboží, zaplatí
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného/neopraveného zboží, se
kterým je v prodlení za každý započatý den prodlení.

2.

V případě prodlení kupujícího s úhradou faktur řádně vystavených prodávajícím na úhradu
kupní ceny bude prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši
stanovené obecně závazným právním předpisem (tj. v době podpisu této dohody nařízení
vlády č. 351/2013 Sb.).

3.

Smluvní pokutu dle výše uvedených bodů tohoto článku hradí povinná strana bez ohledu na
to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně v této souvislosti prokazatelná škoda, která je
vymahatelná samostatně, vedle smluvní pokuty. Pokud povinná strana prokáže, že porušení
povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučující odpovědnost, náhrada škody se neuplatní.

4.

Smluvní pokuta bude zaplacena do 30 dnů po obdržení faktury.
Čl. VIII
Vyšší moc

1.

Smluvní strana není odpovědná za prodlení s plněním této Smlouvy, jestliže takové prodlení
je důsledkem okolností vyšší moci (zahrnujíce v to případy jako požár, povodeň, zemětřesení,
hurikán a podobné živelné události, dále válka, občanská válka, invaze, revoluce, rebélie,
teroristické útoky, blokády, embarga, stávka, epidemie, jestliže způsobují nemožnost plnění
nebo prodlení v plnění této Smlouvy), které vznikly nezávisle na vůli smluvní strany a jejichž
vzniku nemohla smluvní strana zabránit.

2.

Smluvní strana, která z důvodu uvedených v předchozím bodě nebude moci plnit, musí druhé
smluvní straně prokázat, že podnikla veškeré myslitelné kroky k minimalizaci negativních
dopadů na plnění Smlouvy, a že plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy na ní nelze
spravedlivě žádat. Smluvní strana dále učiní veškerá opatření, aby v plnění smlouvy co
nejdříve po odpadnutí překážek pokračovala.

3.

Smluvní strana, která nem:ůže plnit z důvodů okolností vyšší moci, tuto skutečnost musí
písemně oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu, nejdéle do 15 dnů po vzniku okolnosti
vylučující odpovědnost. Události vyšší moci musí být potvrzeny dokumenty vydanými
obchodní komorou v zemi zasažené těmito událostmi.

4.

Smluvní strany vstoupí do jednání za účelem řešení vzniklé situace. Jestli-že se smluvní
strany nedohodnou a prodlení s plněním v důsledku vyšší moci bude trvat déle než 3 měsíce,
má druhá smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy.

5.

Za okolnost vylučující odpovědnost se nepovažuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy
povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z hospodářských poměrů
té které smluvní strany.
Čl. IX
Ostatní podmínky

1.

Smluvní strany se zavazují, že informace vzájemně poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvou
ledaže by povinnost sdělit takové informace vyplývala z platných zákonů
České republiky.
nesdělí třetí osobě,

4

Smlouvu je možné měnit pouze písemně dohodou smluvních stran formou dodatků
ke smlouvě. Každý dodatek musí být podepsán smluvními stranami.

3.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

4.

Platnost této smlouvy končí po splnění povinností smluvních stran z ní vyplývajících v plném
rozsahu.

5.

Práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy se ruší:
a) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vypořádáním účelně
vynaložených a prokazatelných nákladů,
b) písemným odstoupením pro podstatné porušení Smlouvy některou ze smluvních stran s
tím, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
- prodlení prodávajícího s řádným dodáním zboží delším než 30 dnů,
- prodlení prodávajícího s dodržením reklamačních ujednání nebo v případě prodlení
prodávajícího s odstraněním nároků z vad delším než 30 dnů;
- v případě vydání rozhodnutí o úpadku prodávajícího či kupujícího nebo rozhodnutí
o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka nebo v případě
vstupu některé ze smluvních stran do likvidace;
- v případě prodlení kupujícího s úhradou faktury po dobu delší než 30 dnů.

6.

Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Kupující dle své volby je při
podstatném porušení oprávněn odstoupit od této Smlouvy, případně pouze od dílčího plnění.

7.

Odstoupením nejsou dotčena ustanovení týkající se důvěrnosti informací, náhrady škody,
smluvních závazků, řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností,
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.
zajištění

8.

Smlouva může být ukončena výpovědí kupujícího bez udání důvodu s výpovědní dobou
3 měsíce, která počíná běžet od následujícího pracovního dne po dni doručení výpovědi.

9.

V

případě předčasného ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny s ohledem
příslušné okolnosti vypořádat své vzájemné závazky a obdržet své přiměřené výdaje.

na

10. Žádná ze smluvních stran nemá právo předávat svoje práva z této Smlouvy třetí straně bez
písemného souhlasu kupující-druhé smluvní strany.
ČI.X
ujednání

Závěrečná

1.

Tato Smlouva se řídí právem České republiky. Veškerá korespondence, spojená s plněním
této Smlouvy, jakož i uzavření této smlouvy, bude v českém a ruském jazyce.

2.

Ve

Smluvně výslovně

Občanského

neupravených otázkách se tento závazkový vztah
zákoníku č. 89/2012 Sb.

řídí

ustanoveními

3.

Smluvní strany se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu,
v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této
smlouvy nebo spory vzniklé v souvislosti s ní je soud příslušný dle sídla Kupujícího. Věcná
ani výlučná příslušnost soudu tím není dotčena.

4.

Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo
vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se smluvní strany
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení
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ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené
právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

5.

Prodávající souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše
skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu poddodavatelů prodávajícího,
aby kupující mohl splnit povinnost uveřejnění dle § 219 zákona. Prodávající je povinen
předložit kupujícímu seznam svých poddodavatelů, které použil při plnění této Smlouvy, a to
vždy k 28. 2. každého roku trvání Smlouvy, případně k písemnému vyžádání.

6.

V případě nejednotného výkladu textu v českém a ruském jazyce má přednost znění této
smlouvy v českém jazyce.

7.

Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky
obdrží kupující a jeden prodávající.

8.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim
nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně
v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky, plynoucí
z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a na důkaz svého souhlasu s obsahem této
smlouvy připojují pod ní své podpisy.

9.

Přílohy:

Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

1 - Seznam spojovacího materiálu
2 - Katalogizační doložka
3 - Vzor EUC -certifikát konečného uživatele

V Praze dne:

'\. l,

."f1

Kupující
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Příloha č. 1 Kupní smlouvy na dodávku spojovacího materiálu na vrtulníky řac\~

LOTAIR CZ s.r.o.

Seznam spojovací materiálu

Poř. č.

Č~lo části

Nomenklatura

Název 1

Název 2

Ha11MeHOBaHlte 1

Ha11MeKOB3Hlte 2

2

5036014

ČEP

29

S100048

MATICE 3310 A-4-182 AT-2

(S)-4-0ST 1 33025-80

ra~Ka 3310 A-4-182 AT-2

(5)-4-0CT 133025-80

30

314111

MATICE 3320 A-11

12 OST 1 33033-80

ra~Ka 3320 A-12

12 OCT 1 33033-80

MATICE 3346 A-18

18 OST 1 33048-80

ra~Ka 3346 A-18

18 OCT 1 33048-80

2-4-9N-OST 111191-73

BaJIHK 2-4-9N OCT 111191-73

44

314449

108

5136279

OBJÍMKA 1666 S 50-24 F

XoMyT 1666 C50-24 .P

109

5167717

OBJÍMKA 1666 S 50-4

XoMyT 1666 C 50-4

110

334605

OBJÍMKA 1729 S 52-35

XoMyr 1729 C S2-35

111

5242649

OBJÍMKA 18-1-0STl 12090-75

XoMyr 18-1-0CT 112090-75

113

S129396

OBJÍMKA 5-4 OST1 12090-75

XoMyr 5-4 OCT 112090-75

118

5010006

PÁSEK 3763 A-160

JleHTa 3763 A-160

119

5010119

PÁSEK 3763 A-230

JleHTa 3763 A-230

123

5191070

PODLOŽKA 2,S-6-14 OST1 34505-80

Wa~6a 2,5-6-14 OCT 1 34505-80

135

301705

PODLOŽKA 234 A-2-6-12

Wai16a 234 A-2-6-12

150

S014023

PODLOŽKA 3401 A-2-10-20

2-10-20 OST 1 34509-80

Waií6a 3401 A-2-10-20

2-10-20 OCT 1 34509-80

160

50393S5

PODLOŽKA 3402 A-1,S-7-12

1,5-7-12 OST 134505-80

Waii6a 3402 A-1,5-7-12

1,5-7-12 OCT 1 34505-80

161

526S826

PODLOŽKA 3402 A-1,5-9-18

1,S-9-18 OST1 34505-80

W.ii,i6a 3402 A-1,S-9-18

1,5-9-18 OCT 134505-80

170

5023503

PODLOŽKA 3402 A-2,5-6-12

2,S-6-12 OST 1 34505-80

Wa i16a 3402 A-2,5-6-12

2,5-6-12 ocr 1 3450s-so

171

5012591

PODL02KA 3402 A-2-5-10

2-5-10 OST 134505-80

Wa~6a 3402 A-2-5-10

2-5-10 OCT 1 34505-80

172

316425

PODLOŽKA 3402 A-3-8-18

3-8-18 OST 1 34505-80

Wai,6a 3402 A-3-8-18

3-8-18 OCT 1 34505-80

1n

316767

PODLOŽKA 3404 A-1,5-8-16

1,5-8-16 OST 1 34506-80

Waií6a 3404 A-1,5-8-16

1,5-8-16 OCT 1 34506-80

179

316770

PODLOŽKA 3404 A-2-14-25

2-14-2S OST 1 34506-80

Wali6a 3404 A-2-14-25

2-14-25 OCT 134506-80

180

316784

PODLOŽKA 3404 A-3-14-25

3-14-25 OST 1 34506-80

Wa116a 3404 A-3-14-25

3-14-25 OCT 1 34506-80

187

S031185

PODLOŽKA 3406 A-1,5-5-10

1,5-5-10 OST 1 34508-80

Waii6a 3406 A-1,5-5-10

1,s-s-10 ocr 1 34508-SO

188

317031

PODLOŽKA 3406 A-1,5-6-12

1,5-6-12 OST 1 34508-80

Wa i16a 3406 A-1,5-6-12

1,5-6-12 OCT 1 34508-80

190

S03S429

PODLOŽKA 3407 A-1,5-8-12

1,5-8-12 OST 134S11-80

Wa i16a 3407 A-1,S-8-12

1,5-8-12 OCT 134511-80

191

317115

PODLOŽKA 3407 A-2-12-16

2-12-16 OST 134511-80

Wai16a 3407 A-2-12-16

2-12-15 ocr 134511-80

192

5030760

PODLOŽKA 3408 A-0,8-3-8

0,8-3-8 OST 134512-80

Wa ií6a 3408 A-0,8-3-8

0,8-3-8 OCT l 34512-80

2.37

308099

ŠROUB 3017 A-5-16

5-16 OST 131120-80

6om 3017 A-5-16

5-16 OCT 1 31120-80

239

308432

ŠROUB 3017 A-8·14-182 AT

(3)-8-14-0ST 1 31120-80

6011T 3017 A-8-14-182 AT

(3)-8-14-0CT 131120-80

LOTAIR CZ s.r.o.

240

5215490

241

309521

243
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ŠROUB 3027 A-4-32

4-32 OST 1 31133-80

5om 3027 A-4-32

ŠROUB 3027 A-8-40-3,S

(2)-8-40 OST 1 31133-80

5om 3027 A-8-40-3,S

(2)8-40-3,s ocr 1 31133-BO

5007913

ŠROUB 3050 A-4-6

4-6 OST 131148-80

5om 3050 A-4-6

4-6 ocr 131148-80

245

5209170

ŠROUB 3051 A-4-62

4-62 OST l 31149-80

6om 3051 A-4-62

4-62 OCT 1 31149-80

247

31049S

ŠROUB 3058 A-4-14

6om 3058 A-4-14

248

310547

ŠROUB 3058 A-S-14

6om 3058 A-S-14

252

310734

ŠROUB 3063 A-4-10

4-10 OST 1 31159-80

6om 3063 A-4-10

4-10 OCT l 31159-80

254

511207S

ŠROUB 3064 A-4-10

4-10 OST 1 31160-80

6am 3064 A-4-10

4-10 OCT 1 31160-80

257

311149

ŠROUB 3068 A-4-14

4-14 OST 1 31161-80

60/IT 3068 A-4-14

4-14 OCT 1 31161-80

299

505472S

ŠROUB 3168 A-4-12

4-12 OST 1 31534-80

60/IT 3168 A-4-12

4-12 OCT 1 31534-80

305

5304836

ŠROUB 3170 A-2,5-6

2,5-6 OST 131529-80

6om 3170 A-2,5-6

2,5-6 OCT 1 31529-80

348

5237572

ŠROUB 3214 A-2-10

2-10 05T 131569-80

6om 3214 A-2-10

2-10 OCT 1 31569-80

352

5329725

ŠROUB 3221 A-2,5-4

354

313834

CeIková cena bez DPH
Wše DPH
Celková cena včetně DPH

ŠROUB 3221 A-4-5

4-32 OCT 1 31133-80

6om 3221 A-2,5-4

4-5 OST 1 31577-80

6om 3221 A-4-5

4-5 OCT l 31577-80
I

2184,00

USD

458,64
2 642,64
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KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA 1
K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně
závazkového 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 fonnátu 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 fonnátu
PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor,
doložit na vyžádání odboru katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní
ověřování jakosti (dále jen „OKM") správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným
způsobem.

3. Doručit OKM SPÚK v termínu (uvést termín odpovídajici rozsahu předmětu smlouvy a reálným podmínkám
plnění

smlouvy nejlépe v rozmezí 60-45 dnů) před fyzickým dodánún 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 (uvést termín

odpovídající počtu zpracovávaných transakcí LNC a reálným podmínkám plnění smlouvy nejlépe v rozmezí
30-15 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 na.plněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydánún kladného

,,Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky".
Přidělené
identifikátory
(KČM,
NSN)
a
zpracovaná
katalogizační
data
jsou
na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku.

dostupná

Kontaktní adresa:
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODBOR KATALOGIZACE MAJETKU
nám. Svobody 471
160 01 PRAHA 6

TEL.:
FAX:

INTERNET:

www.okm.anny.cz

WAP: http://wap.okrn.anny.cz

E-MAIL:

1

Platná pro kupní smlouvy uzavírané po I. lednu 2011.
Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS .
.l F:v.zická nebo právnická osobl!, držitel osvědčení podle § 11 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státnún ověřováni jakosti
výrobků a služeb určených Kzajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální sC"Znam katalogizačních agentur umisren na
2

www.okm.army.cz.

4

Aktuální se-mam zemí NATO, Tier 2 a Tier I viz odkaz na www.okm.am1y.cz, odkaz na W\VW.intJstructur/AC/135/welcome.htm.
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SPÚK - Pokyny pro zpracování
Níže uvedené pokyny vysvětlují nebo upřesňují požadavky OKM na zpracování SPÚK.
Sloupec 1 -

Pořadové číslo

Položky musí být uvedeny v tabulce ve stejném
předmětu kupní smlouvy.

pořadí,

jako jsou uvedeny v kupní

smlouvě

nebo ve specifikaci

Sloupec 2 - Katalogové číslo majetku (KČM)
KČM je interní identifikátor MO ČR. V případě, že dodavatel už dodával do AČR nebo zná od svého
subdodavatele katalogové číslo majetku (KČM) uvede ho ve sloupci 2. KČMje vždy 13 místné. Na začátku KČM
je vždy nula.

Sloupec 3 - Skladové číslo NATO (NSN)
NSN je číslo, které se používá k identifikaci položek zásobování v rámci států používající Kodifikační systém
NATO (NATO Codification Systém - NCS). Musí být vyplněno vždy, pokud bylo již přiděleno. Je rovněž 13
místné. Více informací o NSN naleznete v sekci Katalogizace - Číslování položky.

Sloupec 4-Schválený/Neschválený název a sloupec
Každý výrobek musí být pojmenován podle zásad NCS. K tomu existuje v rámci NCS seznam tzv. schválených
názvů (asi 43 tisíc), ze kterých musí pracovník katalogiz.ační agentury (KA) vybrat ten, který vystihuje podstatu
výrobku co nejpřesněji. Pro splnění tohoto požadavku je nutné, aby dodavatel ve sloupci 4 uvedl takový název
výrobku, aby byl pracovník agentury schopen podle něj vybrat vhodný schválený název. Je-li patrné, že podle
uvedeného názvu bude složité schválený název dohledat (název je velmi obecný, např. adapter, spojka, držák, ... ),
uvede dodavatel v komentáři v příslušné buňce funkci (stručná popis) výrobku pro snadnější určení vhodného
názvu. V případě, že není nalezen vhodný název, vytvoří pracovník KA ve spolupráci s dodavatelem tzv. název
neschválený. Více informací o schválených názvech naleznete v sekci Katalogizace - Pojmenování položky.

Sloupec 5 - Kód názvu položky (INC)
Každý schválený název má přidělen jedinečný pětimístný číselný kód názvu položky (Item Name Code - INC).
Neschválenému názvu položky odpovídá vždy lNC 77777. Pro všechny neschválené názvy je tento INC stejný.
V České republice se můžete setkat u neschválených názvů s kódem, který začíná písmenem C, po kterém
následují čtyři číslice. Jedná se o tzv. ·neschválený název potvrzený, který přiděluje OKM. Více informací
naleznete v sekci Katalogizace- Pojmenování položky.

Sloupec 6 -

Třída

zásob NATO (NSC)

Každá výrobek musí být zařazen do určité komodity, tzv. třídy zásob. Ve většině případů je tato třída určena
názvem. Pro správnou klasifikaci je nezbytné znát funkci jednotlivých výrobků. Nehmotný majetek se
zatřiďuje podle národních specifik. Více informací o klasifikaci NATO naleznete v sekci Katalogizace
Klasifikace položky.
přiřazeným

Sloupec 7 -

Referenční ěíslo

majetku je nutné znát skutečného výrobce výrobku (sloupec 8) a jak svůj výrobek
Pro označení výrobku se používá výraz referenční číslo (reference number). Pro zápis referenčního
čísla se smí používat pouze číslice a/nebo velká písmena. V referenčním čísle se nesmí používat diakritika.
Typickými referenčními čísly jsou číslo součástky (Part Number) nebo číslo výkresu. Mohou jim být i technické
podmínky, typ nebo model výrobku apod. Více informací o RN naleznete v sekci Kataloiriz.ace - Identifikace
položky.
Pro

opětovné pořízení

(RN)

označuje.
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výrobce (NCAGE)

Katalogizační kód výrobce (NATO Commercial and Government Entity - NCAGE) je jednoznačný identifikátor
organizace v rámci Kodifikačního systému NATO. Je to jakási obdoba idéntifikačnilio čísla (IČ). NCAGE ve
spojení s referenčnún číslem (sloupec 7) identifikuje výrobek a umožňuje jeho opětovné poříz.ení. V případě, že
výrobce/dodavatel nemá doposud NCAGE přiřazen nebo NCAGE není znám, je nutné místo NCAGE vložit do
sloupce přesný název a adresu výrobce položky. Vyžádání NCAGE vám zabezpečí naše agentura. Více informací
o NCAGE naleznete v sekci Katalogizace - Identifikace položky.

Sloupec 9 -

Původní název

Původní

název je pojmenování položky, které slouží pro identifikaci položky majetku při komunikaci mezi
smluvními stranami. Dodavatel může používat jiné označení než výrobce. Někdy je místo původního názvu
používán tzv. obchodní název (trade name). Je-li název v cizím jazyce, je nezbytné uvést jeho český překlad.

Sloupec 10 - Dokumentace
Ve sloupci Dokumentace se uvádí kód, který určuje typ dokumentace, se kterou souvisí referenční číslo
a zároveň, zda byla uvedena dokumentace dostupná agentuře v době katalogizace položky. Jedná-li se
o výkresovou dokumentaci, je uveden kód 1. V ostatních případech se uvede kód 3 s výjimkou čárového kódu,
kdy se uvede písmeno U.

Sloupec 11 - Kód

měřící jednotky

položky

Kód měřící jednotky položky udává za co rezort obrany jako odběratel platí dodavateli. Zda cena uvedená ve
sloupci 13 je za kus, metr, litr apod. Do tohoto sloupce je tedy nutné vybrat odpovídající hodnotu z číselníku
Kódu měřících jednotek.

Sloupec 12 - Identifikátor vzácných kovů (PMIC)
Obsahuje-li položka nějaký vzácný kov a jeho vytěžitelnost je ekonomicky a technicky realizovatelná, vybere
dodavatel odpovídající kód z číselníku PMIC (Precious Metals Indícator Code) . V ostatních případech vloží do
sloupce 12 kód A.

Sloupec 13 - Cena
Ve sloupci 13 uvede dodavatel cenu, za kterou je položka prodávána, včetně DPH. Cena je uvedena za měřící
jednotku uvedenou ve sloupci l 1. Bez uvedení ceny nelze položku katalogizovat.

Sloupec 14 - Skladovatelnost
Podle povahy položky nebo v souladu s podmínkami smluvního vztahu (technických podmínek) je nutné vybrat
z číselníku Skladovatelnosti odpovídající kód.

Sloupec 15 - Kód

měřící

jednotky délky

Ve sloupci 15 se uvede kód jednotky délky, který udává, v jakýchjednotkáchjsou vyplněny sloupce 16 až 18. Pro
jednotku metr se používá kód 001, pro centimetr O13 a pro milimetr O12.

Sloupec 16-Délka
Délka pomyslného hranolu, který lze položce opsat. Uvede se pouze hodnota bez jednotky.

Sloupec 17 - Šířka
Šířka pomyslného hranolu, který lze položce opsat. Uvede se pouze hodnota bez jednotky.

Sloupec 18- Výška
Výška pomyslného hranolu, který lze položce opsat. Uvede se pouze hodnota bez jednotky.
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Sloupec 19 - Kód

měřící jednotky

hmotnosti

Ve sloupci 19 se uvede kód jednotky hmotnosti, který udává, s jakou jednotkou je
jednotku kilogram se používá kód 150, pro gram 163.

vyplněn

sloupec 20. Pro

Sloupec 20 - Hmotnost
Uvede se hodnota brutto bez měřící jednotky.

Sloupec 21- Kód klasifikace produkce (CZ-CPA)
Šestimístný číselný kód (bez teček) klasifikace CZ-CPA kterým musí být označeny všechny položky majetku.
Využívá se pro statistická šetření v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb.

Sloupec 22 - Rozpad
Sloupec se vyplňuje pouze v případě, jsou-li předmětem smlouvy položky majetku, které spolu vz.ájemně
souvisejí (rozpadají se na otce a syny - tzv. kusovník). Dodavatel uvede v prvním řádku kořenový tzv. ,,TOP"
prvek rozpadu (např. tank) a ve sloupci 22 hodnotu „O". V dalších řádcích budou postupně uvedeny rozpady první
a dalších úrovní, pokud se jednotlivé položky dále rozpadají. Tato vazba bude vyjádřena odpovídající kombinací
číslic, přičemž každá úroveň musí být označena číslicí a oddělena tečkou za číslicí, např. 0.1 (kanón), 0.2 (korba),
0.3 (pohonná jednotka), ... 0.n pro I. úroveň. Dále O.I.I (hlaveň)., 0.1.2 (závěr), 0.1.3 (brzdovratné zařízení) pro
2. úroveň a poté O. I. 1. I. (úsťová brzda) pro 3. úroveň atd.

Sloupec 23 -

Katalogizační agentura

Sloupec se vyplňuje kódem vybrané katalogizační agentury pouze u řádků, v nichž jsou uvedeny dosud
nekatalogizované položky majetku charakteru položky zásobování vyrobené v ČR nebo v zemích NATO a Tier 2
(katalogizace proběhne v ČR). Vybraná katalogizační agentura bude následně pro dané položky zásobování
zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku - tzv. transakce LNC.

Sloupec 24 - Poznámka
Sloupec, v němž zpracovatel uvede jednu ze zkratek uvedených v Zásadách pro vyplnění SPÚK.
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DOKLAD O KONEČNÉM UŽITÍ
(dle§ 15 zákonač. 38/1994 Sb.)
ke smlouvě č.
Stát konečného uživatele:

Česká Republika

Dodavatel, název a sídlo:

Konečný

uživatel, název a sídlo:

LOM PRAHA s.p.
Tiskařská 270/8,
108 00 Praha - Malešice

Dovážené zboží:

Spojovací materiál na zabezpečení oprav vrtulníků řady Mi

Smlouva na dodávku zboží:

Kupní smlouva na dodávky spojovacího materiálu č.

Antireexportní doložka:

LOM PRAHA s.p. prohlašuje, že u uvedeného zboží nebude
měnit jeho směrování, !odění nebo je reexportovat na jiné místo
určení, bez oprávnění zodpovědného orgánu.

Informace o

konečném

užití:

Spojovací materiál bude použit a spotřebován v EU při provádění
oprav vrtulníků řady Mi subjektem LOM PRAHA s.p. v rámci
opravárenské činnosti uskutečňované v souladu s předmětem
podnikání uvedeném ve výpisu z Obchodního rejstříku.

V Praze, dne
Roman Planička
ředitel

LOM PRAHA s.p.

T1sbska 270/8, 108 00 Praha 10-ív1ales1ce

Z,1p1s v Obcl1oci1111n reJstr, KU Més 1skél'o soudu\' P~aze,
odciil ALX, vlozka 283, IC 00000515, DIC CZ0000051S

