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Kupní smlouva
na dodávky spojovacího materiálu na vrtulníky řady Mi
,ll;orosop KynJiu-npoíla,KH na nocTaBKH
Kpene~Horo MaTepuana ílJIH sepToJieToe cepuu «IVl u»
Článek I / Pa:me.JI I
Smluvní strany / ,[l;oroeapaearow;aeCH CTopouM

1.

LOM PRAHA s.p.
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283
se sídlem:
Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 1O- Malešice
zastupuje:
David Rod, výkonný ředitel
ve věcech finančních:
ve věcech obchodních:
IČ:
DIČ:

00000515
CZ00000515

Adresa pro doručování korespondence:

LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 Malešice, Czech Republic

dále jen „kupující~'.
rocy.ll:apCTeeunoe npe,ll;npeHTne «.JIOM IIPATA»
3aperHClpHpOBaHO B ToprosoM peeclpe npH ropo.r:i;cKoM cyJJ:e r. IIparn, pa.3.a;en ALX, 3aIIHCL 283
Mecro Haxo)K,ll,ettiuc
THCKapJKKa 270/8, 108 00 Ilpara 10- Mruieurn1.,1e
.z:laBH.D. Po.n., HCIIOJIHHTem,Hhiií l(Hpercrop
B mru:e:
no <J>wttaHCOBbIM B0TTpocaM:
IIo TOproBLIM BOnpocaM:
HH:
00000515
HHH:
CZ00000515
An:pec MS! A0CTaBKH KoppecrroH;:i:eHUHH: r.n. JIOM IIPAf A, TttcKap)KKa270/8,
I 08 00 Ilpara I O- Manermme, Czech Republic

B JJ;aJihHeň:rneM - «n01cynaTeJ1h»,
2.

000 <{TK {<0EwTEIIPOMHHBECT»
Zapsaná / 3apentcTpMposattttoe s EfPlOJT PoccMHCKOH íl>etJ.epau,w11
Sídlo/MeCTO ttaxo)K,.Qemrn: 603152, PoccIDI, r. HIDKHHH HoBropo.D., ynmi:a Kaw:eHKO, .rr;. 2E, ocfmc 104
Zastoupená/ B JJHU,e:
reHepam,Horo l(Hpercropa H.rrJOIIIIt:Ha H.rr1,0 CepreeaH1Ia
lČ I 11H:
DIČ/HHH:

1075261010703 (OrPH)
5261058533

bankovní spojení/ 6aHKOBCKHe peKBH3HTbJ:
SBERBANK (VOLGO-VYATSKY HEAD OFFICE) NIZHNIY
NOVGOROD, SWIFT: SABRRUMMNA 1,
.N'2 C'{era 40702840342071000382 (USD)
adresa pro doručování korespondence/ a.u.pec .n:m1 JJ:OCTaBKH KoppecnoH,UeHUHH:
000 «TK «HECl>TEIIPOMIBIBECT» 603155, PoccHSI, r . HmtcHmí
Hoaropo.u, yn. MaKcHMa I'op1,Korn, .ri:. 260 oqm:c 44
e-mail pro doručování korespondence 8 / e•mail rour .n.ocTaBKH KoppecnotttJ.ettu,HH:
dále jen „prodávající"/ B ,UaJILHeHIIIeM no TeKcry - «npo,ll;aeeu:».
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3.

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

,UoroBapHBaIOilJlleCj[
cTopom,1
corrracuo
IIOJIOiKeHHIO § 2079 H CJie)l. 3aKOHa N2 89/2012
C6. 3aK. aKTOB - rpa)l()]:aHCKHŘ KO)leKC,
3filOIIOYiaJOT
JJ:oroBop
K)'IIIDI-npo,n:a}J(H
(B t];aJlhHeňmeM IIO TeKCTY - «D;OrDBOp»).

Čl. II
smlouvy

CT. II
Ilpe,1\MeT ,11;oroBopa

Předmět

1.

Učelem

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.

Uem, HaCTOfilll;ero ,llOfOBOpa - B COOTBeTCTBHH'.
C

ycJIOBJUIMH,

JI:OrosopoM,
IIOCTaBKY

orrpe.nem1eMhlMH

HaCTOj[IlJllM

o6ecrretJHTh

rroK)'IlaTemo

Kperre)l<HOro

Marep1mJia

(B )laJIJ,HeiíIIIeM no TeKCTY - «m,n:emurn)
B KOJIH"<IeCTBe H cornaCHO cne:Qml>HKailHH,
yK83aHHoií B IlpHJIO)l(eHHH N2 1 K)J.oroBopy.

2.

Předmětem

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

IIpe,n;MeTOM HacTO}lll(ero )lOfOBOpa HBMeTCH
06j[3aTerrbCTBO
npO)laB:Qa
rrocTaBHTb
rroK)'IlaTemo
H3,ZieJIHj[
Ha
ycn0B1rnx,
onpe.uem1eMhlX
uaCTO.SII.QMM
)lOfOBOpOM,
a TaK)l(e 06}13aTellbCTBO IIOKynarerr.s: OIIJiaTHTh
oroBopeHHYJO CTOHMOCTb )laHHI,IX m.n;eJIHH.

3.

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

6y,uyr
}];oroBapHBaJOWHec.s:
CTOpOHIJ
B COOTBeTCTBHH
C HaCTO.SUUHM .n:oroBOpOM
rrpHH11MaJOT
Ha
ce6.s:
o6j[3aTeJThCTBO
)leHCTBOBaTh ,uo6pocoBeCTHO H B COOTBeTCTBHH
co cTaH.n;apTa.MH qecrHOH .n:enonoií rrpaKTHKH.

Čl.

1.

2.

III

Cena
Dílčí ceny za jednotlivé položky a
celková cena za dodání zboží v souladu
s dodací podmínkou dle čl. IV
sm1ouvy, 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
poddodavatelů
spojené
s dodávkou zboží do místa dodání
záručních
podmínek
a plněním
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, ... ).

CT. III
Ileua
l(eHI,I 3a OTJJ;eJThHI,Ie e.n;HHHQhl TOBapa H o6ma.s:
ueHa 3a TOBap, KOTOpbIŘ 6y,n:eT IIOCTaBJieH
cornacHO ycJIOBlij[M IIOCTaBKH, YKa3aHHbIM B
cr. IV ,n:oroBopa, YK83aHóI B npHJio:a,eHHH N2 1
K ,n:orosopy. YKa3aHHasr B IIpHJlO)l(eHHH N2 1
l\eHa j[BJUieTC1l OKOHYiaTeJibHOŘ H HeH3MeHHOŘ.
IloKynurui ueHa BKJUOtJaer B ce6j[ Bce
H3,uep:>KKH pacxo)lhI rrpo.n:asua, a TaK)Ke ero
cy6IIOCTaBIIlHKOB
(rrpH
HX
HaJIH'IHH),
CBSl3aHHble C IIOCTaBKOH H3)leJIHŘ B MeCTO
H83Ha11emn.1, paBHO KaI< H BhlflOJIHeHlieM
rapaHTHHHhlX ofonaTeJibCTB IIO OTHOIIIemno
KIIOCTaBJieHHhlM
H3)leJIHj[M
(BK.lllOl.JaJI
rpaHcnopTHpOBKY, ynru<oBKY, H3)lep)KKH Ha
oc)WpMrremte 3KCI10pTHhlX )lOK)'MeHTOB, eCJIH
TaKOBhle B03HHKH)'T, paCXOJlhl ua B@.naqy
Heo6XO)lHMhlX CBll.t];eTeJII,CTB n
rrpo'IBX
J];OKyMeUTOB Ha TOBap, li T.,n:.).
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CT.IV

Čl. IV
Obchodní a dodací podmínky
1.

2.

3.

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

KoMMe p11ec1me ycJIOBHB u
YCJIOBU.H DOCTaBKH

YcJIOBHe rrocTaBKH: «DDP LOM PRAHA s.p.»
cornacno INCOTERMS ®2010, qeIIICKasI
Pecrry6JIHKa.
MecTOM
Ha.3Ha-.:ieHIDI
j[BIDieTC.sr
3aB0)J.
II0KyrrareIDI.
a) f.rr. JIOM IIPArA, THCKap:>KKa 270/8, 108 00
Ilpara 1O- MaJiernmw;

b)

r.n. JIOM IIPArA, Toy:>KHMcKa 1058,
197 00 Ilpara 9 - K6enhl,

lh.aerrm1 6y.ayr nocTaBJUITLCH cornacno
IIepetrnlO H3,l.{emrn:, KOTOphlH llIDieTC.8
IlpHJIO)l(em1eM
N!!
1
K ,n:oroeopy.
IIocTaBllileMbie H3,J:leJIH.sr .D;OJDKHhl 6bITb
HeHCTIOJTh30BaHHhlMH,

HOBI,JMH,

HenoBpe)K)l;eHHbIMH - 1-H KaTeropHH. BMeCTe
IIOCTaBIDieMbIMH H3,l.{eJIUHMH ,l.{OJI)KHbI 6b1Tb
rrepe.aanLr
ceprmpHKaThI
H
nacnopTa
6e3onaCHOCTH rrpOH3B0)J,HTem1, Il03B0illll0Il.(He
C

UCIIOJib3OBaTb H3)J.eJIIUI B rumarum.

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.

Balem zboží bude provedeno podle
platných
technických
podmínek
výrobmho závodu, dle standardů pro
letectví, norem platných pro zboží
republice
a
platných
v České
mezinárodmch 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.

CpoK nocTaBKH Bcex H3,ZleJIHH cocraBJrner
MaKCHMYM 90 KaJieH.napHbIX )lHeii c M0MeHTa
rro.rumcruurn ,11oroBopa KYIIJrn-rrpo.ri;a)lm HJIH c
.naThl nepe.z:ca'IB ceprnqnmaTa 1<0He1IHoro
rroJibJOBaTeJIH (EUC) noKynarerreM npo,n;aBQy.
O6p8.3eII EUC .si:BJI.sreTC.si: IlpHJio)l(eHueM N!! 3
K nacro.si:meMy .n;orosopy.
YrraKOBKa H3.l{eJIHŘ npott3BO.llHTCJI cornaCHO
.z:ceňCTBYIOJ.I.UiM

TeXHHl.leCKHM

ycJIOBH.sIM

rrpe.urrpIDITllil-npoH3Bo.wrreJUI,
corrracHo
CTaII,n;aprnM .D;JljJ aBHaUHH, ,ZleHCTBYJOIIIHM B
qeIIICKOH Pecny6mrne H0pMaM B 0THOIIIeHHH
H3,ll:emrn,

a

TaIOKe

,l.{eĎCTBYJOIIIHM

Me)K)l;)'Hapo,n;HI>IM npe.arrncaHIDIM. Y naK0BKa
,llOJDKHa 38rn;HIIIaTb H3.l{eJillil OT IIOBpe)K)l;eHHH.

'TpaHCIIOpTilpOBKe B MeCTO Ha.3HaqeHHJI
co6mo.n;emrn ycJIOBHŘ npaBHJILnoro
o6paIIleHllil CH3.!J:eJIHJIMH.

npH
rrpH

IIpo,11aBeu
nepe,ri:ae-r
B co6crneHHOCTh
IlOKyrraremo H3,neJIH.H, a II0KynaTeJib 3TII
H3)].eJimI npUHHMaeT H ,UOJDKeH 0OJiaTllTh ueHy
H3,lleJIHH
cornacno
npeM0)l(eHHIO,
oroaopeHHOMY
,uoroaapHBaIOIIIUMHC.ll
CT0pOHaMH, Ha ycJI0BHHX, onpe)J.eIDieMhlX
HaCT05.IIIlHM )J,OroBopOM.
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7.

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

,[(oroBapHBaIOm;Hec.si: CTOpOill,l ycJIOBHJIHCI,,
lffO npaBO co6crneHHOCTII Ha IIOCTaBJrn:eMbie
H3,lleJIH.11
nepexO)lHT
OT
npO.llaBU:a
K IIOKynaTemo IIOCJie HX norryqeHHSI 6e3
.aecpeKTOB H HeCOOTBeTCTBHH, a TaIOKe IlOJJHOH.
omiaThl CTOHMOCTH H3,n:errHií.

8.

Zboží dodané na základě této smlouvy
nesmí být zatíženo věcnými břemeny,
zastaveno ani být předmětem nároků
třetích stran.

lfa,lleJIIUI, IIOCTaBJieHHhle Ha OCHOBaHHH
Hacro.si:m;ero ,llOroBopa, He )lOJDKHI>I 6LJTE.
o6peMeHeHLI npaBaMH TPeTE.HX JIHU:, He
)lOJDKHI>I 6hlTI, 3aJIO)l(eHbl, paBHO KaK H He
)lOJI)l(HbI 6:r,rn, npe).IMeTOM npnnBamrn
TpeThHX CTOpOH.

9.

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

IloKynaTeJIL rrpe.ZI.OCTaBJUleT B03M0)1(H0CTh
IIOCTaBKH H3JJ,eJiillÍ tJaCTHMll. B OTHOmeHHH
l.JaCTII IlOCTaBJI.sieMbIX H3)leJIIlll rrpo.n;aBeu
yr<a31>1BaeT cpoK H KOJill'IeCTBO H3)leJIHH
B KITTK.Zloií rrocraBIDieMoií qacTH.

1O. Na vyžádání kupujícího je prodávající
povinen k dodanému zboží poskytnout:

Ilo Tpe6osaumo noKynaTeJI.sI npo,uaeeu o6.Sl.3au
BMeCTe

C

IlOCTaBJI.sieMóThIH

H3).leJilHIMH

u p e)lOCTaBHTh:

;:J;aHHhle )l.)Ui o6pa6orKH
Tpe6yeMbIX
,!l;aHHl>IX
KaTaJIOI'H3allHH»
(SPÚK),
(KJiay3yna
JlBJI.sIIOTCJl
KaTaJIOI'H3aQHH
H
SPÚK
ITpuno>KeHHeM N~ 2 K,[(oroeopy);

- nezbytné údaje pro zpracování
„Souboru
požadovaných "údajů
katalogizace" (SPÚK), (katalogizační
doložka a SPÚK jsou přílohou č. 2
smlouvy);

- Heo6XOJ:{M:Mhle
«CnHcoK

reálně
zobrazující
- fotografie
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};

- cpornrpaq_)HH,
Ha
KOTOphlx
pearrbHO
mo6pa)l(eHa
IIOCTaBllileMaSI
1103Hl(H.ll
HMym;ecTBa, B BH)le 3JieK1J)OHHoro <paňna B
cpopMare JPG, propernaro~8.Sl cnoco6Hocn,
KaK MHHHMYM ,n:o
1024x768 IIHKCeJJOB
(Ilpo.n:ioaee:u
HacrmmulM
cornarnacrc.si:
npe;::i;ocTaBJieHHOH
C HCilOJib30BaHHeM
<J.>oTorpaqrnn .rum ueJieií «YHmlmKan:1ur
CHCTeMhl KaTaJIOI'H3a:u;mi HMJIIleCTBa» (JSK)
H «CucreMhl KO;:J;H<pHKaQHH HATO» (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.

- rnnepTeKCTOBa.sI CCl,IJIKa na Be6-Cai1T HJIII
3JieKTpOHHhlH rpaiin, KOTOp1>1e CO).lep)KaT
TeXHHtJ.ecme
,l];aHHI:Je
06
H3.n;eJIHH.
3JieK1J)OHHbJH <)JaH"JI ,!l;OJI:,r<eH 6h1Tb B
<popMare JPG, pa3pernruom:a.si: cnoco6uocTb
)];OJI)l(Ha COCTaBIDITI, ,n:o 1024x768 IIHKCeJIOB,
HJIH B qiopMare PDF, c pa.3Mepfilrn cTopou
EcJIH
tteJib3H
rrpe,n:ocTaBHTb
A4.
nmepTeKCTOB)'IO CChIJIKY IDIH 3JieKTpOHHblli
q_Ja.HJI,
TO
IIpaBHJihHOCTh
.n;aHHLJX,
Heo6xo,IUIM:r,rx
ll.TIH
npose)leHHSI
OIIHCaTeJIE.HOH
H).leHTmpHKfill;Hlf,
no,nTBeo)I()];aeTcsr )It)"ITHM o6oaJoM.
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ČLV
Platební podnúnky
ceně za dodávku
připočtena zákonná DPH

1.

K

zboží bude
a faktura bude
řádně vystavena v souladu s příslušným
zákonem 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.
Potvrzerú
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.

CT. v
y CJIOBHH UJiaTe»ca
K CTOHMOCTH IIOCTaBJieHHOro HMyrn;ecTBa
6yneT .uo6aenen H,[{C B pa3Mepe cornacHo
3aKOHY, a cqé'r-<}>ru<rypa 6y,z:i:eT Ha,llJleiKfill\HM
o6pa30M
Bl,ICTaBJieH
B
COOTBeTCTBHH
c 3aKOHOM N!! 235/2004 C6. 38K. AKTOB,
«O Hanore Ha .uo6asrreHH)'IO croHMOCTE>»,
B .neiicrnyio:w;eň: pe,IJJtKIJ;IUI Ha MOMeHT
BhlCTaBJieHllil
C1IeTa-cpaKryp1>1,
B
,IJ;Byx
3K3eMrrruipax, II B HeM 6yJJ;eT yK83aH HOMep
,aorosopa,
H83Baiure,
o6o3HaqeHHe
H
Komrqecrno rosapa, aeHa 3a e.umrnuy, o6mrur
ueHa B ,aoJIJI. CllIA. ll;eHhl 6y.llyr yKa3aHhl 6e3
H,UC u c ~eToM H,[{C, c )'Ka3aIIHeM crns:rrn.
H,l(C s %. K cqery-cpaKzype 6y,ner rrpHJIO)I(eHa
HaKJla,uHIDI,
no.urnICaJIHaH rrpe,llCTaBHTeJieM
IlOKVIIaTeJUI.
CpoK OilJiaThI c11ern-cpaKTypbI 3a IlOCTaBITeHHOe
HMyIIJ,eCTBO COCTaJ3IDieT 30 (IpH)];IJ:aTh)
KaJieimapHbIX ,llHeň C MOMeHTa )];OCTaBKH
cqeTa-ipaKryp1>1 noicynaTemo rrocne nocTaBKH
IIM)'ru.ecrna.
Cqer-<}>rucrypa
cqHTaerc.sr
OnJiaqeHHOH
B
.n;eHb
CIIHCaHIDI
COOTBeTCTB)'IO[QeH
C)'MMJ,I
co
c-qern
rroKyrraTeJUI. I10KynaTen1, 06.S13a.II B reqem1e
cyTOK C MOMeHTa npose)J,eHIDI orrnaThl
orrrpaaIIT1> npo.uasuy no <}>ru<cy Hmr no e-mail
KOilHIO 6aHKOBCKOrO coo6meHH.sl o nepeBO)];e
,ueHe)I(HhlX cpe,n;CTB. IIo.n:TBep>K)].eHHe TIJJaTeji(a
(onnaTM) - coo6rneHHe SWIFT co crnpoebr
6aHKa rroKynaTem1. Coo6meHue SWIFT co
cropOHhl 6aeKa n0Kyrrarern1 0Tnpasm1erc.si:
nocpe,n:crnoM e-mail Ha ru:roec npo.n:aaua.
EcnH cqeT-cl>axrypa He 6y,ueT co,n:ep)Kan,
)'Ka3aHHhle Bbrme peKBH3HThl, rrpe,n:nHCaHHble
3aKOHOM ;::t;aHHI,Ie .ll;OKJMeHTa HaJIOrDBOfO
yqeTa H.JIH ecnu He 6y.uer IIpfilIO)KeHa
HaKJJan,HaH, TO IlOKyrraTeJJb He o6.sr3a.II
onJiaqnaan, clleT-q>aKTYPY H .uomKeH ero
OTilpaBHTb IIPOliaBUY, KOTOpl>IH )];OJDKeH c11eT(paKTYPY HCnpaBHTb, )];068.BHB )'Ka3aHHhle
BbIIlle
peKBH3HThl,
HJIH
rrpe,n:OCTaBHTb
He)lOCTa:IO[QHe )];OK)7MeHThI H OTIIpaBFITb C"<IeT$aKTYPY o6paTHO c YKa3aHHeM HOBoro cpoKa
ormanr. CpoK onrran,1 cqera-c}>aKTYPhl
corJiaCHO II. 2 HaqHHaeT H)];TH c MOMeHTa
.UOCTa.BKH
l'ICIIpaBJieHHOrO cqera-<}>aKrypbI
IlOKynaTeJIIO.
Il0Kyrraren1, He rrpe.n:ocTaallileT asaHcos1,1e
rrnaTexrn.
5

5.

V případě prodávajícího ze zemí mimo

B CJI)"Iae, ecmJ CTpaHa IlpOHCXO)K,lleHIDI

EU veškeré daně, cla, poplatky a
odvody splatné z plnění této smlouvy na
území této země bude hradit prodávající
a mimo tuto zemi kupující. Veškeré
bankovní poplatky za převod Jsou
hrazeny následovně:

npo.uasu;a He .sIBIDieTc.s.r qacThIO EC Bce HanorH,
TaMO)KeHHhle
IlOIIIJIHHhl,
IlJiaTeiKH
H
OT1IllCJieHI:rn,
KOTOphle
onJia~BaIOTCSI
comacHo
Hacrnsrm:eMy
;:i;oroBopy,
Ha
reppHTOpHH
3TOH
CTPaHbI
OIIJia~BaeT
npo.llaseu, a Ja ee npe.uena.MH - noKyrraTeJJb.
Bce 6aHKOBCKHe ITJiaTeiKH 3a nepetIHcrreHHe
)l,eHe)KHl,JX cpe,z:i:cTB IIpOH3BOWITC.sl CJie.llyroIQHM
o6pa30M:

Bankovní
poplatky
v
zemi
prodávajícího - na účet prodávajícího;
Veškeré

třetím

odvody

korespondenčním

bankám

hradí

prodávající.

1.

reklamační

Bce

O'fl:IHCJieHHSI

TpeThHM

KoppecrroH,D:eHTCKUM 6aHKaM OCYIIIeCTBJUHIT
rrpo.n;aseu.

CT. VI

ČI. VI
Záruka a

naHKOBCKHe IIJiaTeiKH B CTpaHe rrpo.n:aen:a rrrraTHT rrpo.n;aeeu;

podmínky

Prodávající na zboží dodané na základě
této smlouvy poskytuje záruku za jakost
v trvání 24 měsíců od data dodání :Zboží.

rapaHTHH H yCJJOBHH npC.ll'LHBJieHHB
npenu1Hií:

Ilpo,n;aseu:

Ha

OCHOBaIIHH

HaCTmrmero

.uoroBopa rrpe.uocTaBJl.sleT rapaHTHJO Ka~eCTBa
npo,llOJI)KHTeJibHOCTblO

24 MeC.llll;8

C MOMeHTa

IIOCTaBKH H3,lleJIHH.

2.

Vady zboží a nároky z nich vzniklé jsou
řešeny

podle

občanského

platných

ustanovení

zákoníku č. 89/2012 Sb.

.D:eq:ieKThl ll3,UeJIBií: H BO3HHKalOII(He Ha HX
OCHOBaJUUI Tpe60BaIIHSI paccMaTpHBaIOTCSI
corrraCHO
)J.eHcTByrolllHM
llOITO)l(eHIDIM
ÍpIDK)J.aHCI<Oro KO,UeKca - 3aKOHa N2 89 / 2012
C6. 3aK. aKTOB.

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 dokumentací
výrobce nebo v souladu s předpisy
letového a technického provozu.

Tipo.uaseu; He HeceT OTBeTCTBeHHOCTH 3a
,AecpeKThl 03)]:eJIHH H He npe.uocTaBIT.lleT
rapaIITHH 3a J-13,lleITH.sI, eCJIH nOCTaBJieHHble
H3,UemIH.sI HCilOJI.b3YeTC.sI IlOKyrraTeJieM B
KOM6.UHaQHU c ,upyroií HeCOOTBeTCTBYJOII(eH
11acTr,ro 6e3 corrracn.sI rrpo.uasu;a, mm B TOM
cnyqae, ecnu HJ):leJIHSI He xpaHH.JIHcr,, He
HCIIOJTh30BaJIHCJ,, He o6pa6aTbIBaJIHCh HJIH He
peMOHTHpOBaJIHCb
B
aJ3TOpH30BaHHOM
cepBHCHOM rrpe,n;npHSITHH He B COOTBeTCTBHH C
TeXHu~ecKoií: ,z:i:oKYMeHTau:neií rrponJBO.JlHTeAA
HJIH He B COOTBeTCTBHH. C rrpe,ri:TIHCaIIHSIMII ITO
B03,nyIIIHOMY ,ll;BH)KeHHJO H TeXHH'leCKOií:
3KCITJIYaTa1r~m.

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.

B cn~ae o6ocHOBaHHOH rrpereH31m rrpo.uase:u;
06.s13yeTC.sI 3a CBOŘ cqeT 3~eHHTh ,z:i:ecpeKTHbie
H3,lleJIH.sl s Te~eHHe 90 ,llHeH c MOMeHTa
rrorryqeHH.11 rrpeTeH3UH. Tipo,naseu: HeceT sce
H3,AepJKKH, CB.sI3aHHbie C pacCMOTPeHHeM
o60CHOBaHHOŘ peKJiaM8n;llH.
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5.

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.

1.

Čl. VII
Sankce za nedodržení stanovených
podmínek
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.

Ecnu npo.n;aBen: He y.z:coBJieTBOpHT IIO.Z:CfilHl)'lO
mmrre)KfilIU™
o6pa.30M
H
BOBpeMH
o6ocHOBaIIH)'K) npeTeH3illO HilH C yqeTOM
ycnOBHH rro.z:caqH npereH3HH 6y.z:cer oqeBaa;Ho,
'ITO OH He CMO)KeT HCI1paBHTh .n:ecpeKT, TO
noKyrraTeJII> nMeeT npaBo o6ecnetIBTh peMOHT
,n:e4>eKTHOro
H3J{enHH
CHJiaMH
TpeT~eH
CTOpOHhl 3a Cl._leT rrpo.z:caBT,la.

CT. VII
Camcu:uu 1a aeco6JII0,11eaHe oroeopeHHbIX
YCJIOBIIŘ

Ec;rn npo.n:aeQoM He 6y,n:er co6JilO.Z:CeH cpoK
IIOCTaIHill H3.z:t:eJIHH HilH cpoK HX peMOHTa, TO
OH IIJiaTHT TIOKYI18Temo ,Il;OfOBOpHoň nrrpa<i> B
pa3Mepe 0,05% :u;eHhl He IlOCTa.BneHHOrO / He
OTpeMOHTHpOB8HHOro

H3)];emrn,

KaiK.,lJ;hlH

Ha"IJaThrn .[{eHh 3a,n,ep)l(KH KOToporo ccrn:TaeTC.SI
OIIO3.[{aIIHeM.

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 právtúm
předpisem (tj. v době podpisu této
dohody nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).

EcJIB 110KynaTem. 3a.z:cep)KttBaer onnary
Ha,n,Jle)Kam:HM
o6pa30M
BhICTaBJJeHHbIX
npo,n:aBu;OM cqeroB-q>aKTyp 3a npo.z:caBaeMhle
H3.[{enHSI, TO npo,n:aBe:u; HMeeT IlpaBO
IlOTJ)e6oeaTI, OT IIOKynaTeJUI rrpoueHThl 3a
3a.llep)KKY
B
pa3Mepe,
onpe.n;eIDieMOM
o6meo6HJaTeJihHhIM HOpMaTHBHEJM aKTOM (T.e.
Ha
MOMeHT
IIOJ{IlHCaHHX
HaCTosw:ero
corrrameHH.SI TIOCTaHOBJieHHe npa.BHTenhCTBa
]'(Q 35112013 C6. 3aK. aKToB ).

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.

.lJ:oroeopHoň:

IIITJ)aq> B pa3Mepe, YKa3aHHOM B
nymcrax uaCTOR[QeH CTaThH, BHHOBHa.SI
CTOpOHa OIIJia~BaeT 6e3 yqern TOTO, 6bm nH
npnqHHeH BTOpoň: CTOpOHe B ,llaHHOH CBR3H
,[{OKa3yeMblli yru;ep6, He3aBHCHMO OT ero
pa.3Mepa, B03Mem:eHHe KOTOporo B3HMaeTC.SI
OT,lleJihHO HapS1,n:y C )lOfOBOpHbIM mrpa<})OM.
Ecnu .n:oroBapHBalO[Qa.SICH CTOpOHa ,JJ;OKID.KeT,
'ITO HapymenHe o6.SI3aTenbCTB B03HHKJIO IIO
npHqHHe
o6CTOUeJihCTB,
HCKJIIOqaJOll(HX
OTBeTCTBeHHOCTh, TO B03MeIUeHHe ym:ep6a He
npHMeHHeTC.sl,

4.

Smluvní pokuta bude zaplacena do 30
obdržení faktury.

dnů po

,lJ;oroBOpHOH IIITJ)a<)? onnacrn:BaeTC.S.C B Tel.JeHHe
30 .n;HeŘ rrocne 11onyqeullil cqera-cprunypI>I.
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Čl. VIII
Vyšší moc
1.

Smluvm strana není odpovědná za
prodlerú 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 smluvm strany a jejichž vzniku
nemohla smluvm strana zabránit.

CT. VIII
O6CTOBTeJILCTBa eenpeo~OJIUMOĎ CHJILI

,[{oroBapHBaJOIIIJlSICSI
OTBeTCTBeHHOCTH
BbillOJIHemm

CTOpOHa
3a

He

HeCeT

npo,urreHHe

o6.K3aTeJibCTB

no

npH

HaCTOSIUleMy

,[{oroeopy, eCJIH no rrpoMeutte SIBllilercsi
CJie,UCTBHeM o6cro.srreJibCTB Henpeo,n:OJIHMOH
CHJThl
(B
T.'l.
IIOJKap,
HaBO,llHeHHe,
3eMJieTpHCem1e, yparaH H T.n. CTHXHHHhle
6eACTBllil, a TaIOKe BOiiHa, rp~aHcKrui: BOHHa,
BTOp)KeHHe BOHCK, peBOJDOil;HSI, BOCCHlHHe,
TeppopHCTii'leCKHH aKT, 6rroKa,aa, 3M6apro,
3a6aCTOBKa,
3nRJ{eMIDI,
ecJIB
3TH
o6CTOSITeJibCTBa
,uenaI<YT
HeB03MO)I(HbIM
BlillIOJIHeHHe ycJIOBHH HJIH Be.LzyT K OII03,llaIIHIO
B
BbIDOJIHeHHH
ycJJOBHH
H8CTOJrI.II;ero
.[{oroBopa), KOTOphle B03HHKJIB He3aBHCHMO OT

BOJIH
.n:oroBap1rnaiom:eHc.S1
CTOpOHI>l
H
B03HHKHOBeHHe KOTOpbIX na cropoua He
Morna rrpe;:i;orepaTHTh.
2.

Smluvní strana, která z důvodu
uvedených v předchozím bodě n~bude
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.

)];orosapHBaiom:ruicSI cropoua, KoropaSI no
yml3aHHbIM B npe,ll;I,!Jl:y:a::i;eM rryHKre rrpwrnuaM
He CMO)KeT BhlIIOJIH&Th CBOH ,LlOrOBOpHhle
o6maTeJibCTBa, ,n:oJDKHa ):{OKa3aTb BTOpOH
,n:oroeapHBaIOIIJ;eň:cx
cropoHe, qTo
ona
npe,Llrrpirn.sr.rra

cse,n:eHIDI

K

BCe

B03MO)I(Hble

MHHHMYMY

B03,UeHCTBHJI

Ha

,[{oroBOpa,

Tru<:JKe

-rpe6oBaTE,

a

lllfilH

orpnuaTeJII>Horo

BLIIIOJIHeHHe
'ITO

BbillOJIBeHHH

,llllil

OT

Hee

ycrrOBHH
HeJib3H

o6SI3aTeJibCTB,

rrpe;:t;ycMo-rpeHHI>IM Hacrmn:UHM ,[{oroeopoM.
,[{oroBapnBaIOru;aSicx cropoHa ,nanee ,n:oIDKHa
npHIDITh BCe MepbI )l,JUI TOro, "lff06bI OHa MOrJia

nocrre HC1Ie3HOBeHH.SI: npell.SITCTBHH KaK MOJKHO

rrpO,LlOJIJKHTb BhlIIOJIHeHHe ,[(OroBOpHbIX
ycnoBHH.
CKOpee

3.

Smluvní strana, která nemůže 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.

,[{oroBapHBaIOIUMC& CTOpOHa, KOTOpaSI He
MO)l(eT BbillOJIH.SITb )],OfOBOpHbie ycJIOBIDI IIO
npH1IHHe
;::i:eňCTBIDI
o6CTOXTeJibCTB
nerrpeo.l(OJIHMOH CHJihl, ;:i;omrrna DHChMeHHO H
6e30TJiaraTeJil>HO coo6rruu1> 06 3TOM BTOpOH
;::i:oroBapHBaIOW:eŘCK CTOpOHe - B reqeHHe He
6oJiee qeM 15 ,l.lHeii C MOMeHTa B03HHKHOBeHIDI
o6cromeJibCTB,
HCKJIJoqaJOIUHX
OTBeTCTBeHHOCTh.
06CTO.SITeJil,CTBa
Henpeo,n:OJIHMOH
CID!hl
,llOJI)KHl,l
6E,ITI,
IIOATBep)K)leHbl AOKYMeHT8MH, Bbl,LlfillHhlMH
roproeoií rrarraTOH B CTpaHe, B KOTOpOŘ 3TIJ
o6cTO.SITeJibCTBa B03HliKJIB.
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4.

Smluvní strany vstoupí do jednání
za účelem řešení vzniklé situace. Jestliže 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.

)];orosapHBaIOIIUieCj_[
CT0pOHhl
,ll0JDl<Hhl
BCT)'IIHTh B rreperoBOphl C !leJU,10 propemeHBj_[
B03HHKIIIeŘ
cuzyau;HH.
Ecnn
,llOroBapHBaIOIIIHeCj_[ CTOpOHhl He .z:i:oroBOpKTC.H,
a 3a,[lepJKKa B BbIIIOJIHeHHH .ri;oroBOpHbIX
o6~3aTeJihCTB
BCITe,llCTBHe
o6cTO.HTenhCTB
Henpeo;::i:oITHMOH CHITbl 6y,lleT ,llJIBTbC.H 6onee
3 MeCj_[QeB, TO BTOpasi: ,!l0rOBapHB8l01118.SICj_[
crnpoHa HMeeT rrpaso pacT0pf'HYTb .ri;orosop.

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.

HCKJTIO"ttalOI.l(liMH
O6CTOJITeJibCTBfilUI,
OTBeTCTBeHHOCTh, He C"tfHTaeTC.H npeIUITCTBHe,
B03HHKI.Uee ror.na, Kar.na BHHOBHM CT0pOHa
y>Ke H8)W,llUJiaCb B npo)lJieHHH C HCl10JIHeHHeM
CB0HX ofoI3aTeill>CTB HJIH ecm1 :no rrpO,llJieHHe
B03HHKJI0
110
11pHqHHe
X03HŘCTBeHHOH
HHOŘ
.z:i:eneJihH0CTH
TOH
HJIH
,llOfOBapHBalOIIIeHCj_[ CT0pOHhl.

Čl. IX
Ostatní podmínky

CT.IX

Ilpo-...He yc.JJOBHH

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

)];orosapHBaIOIIUieC.SI CT0p0HE,I o6.113yIDTC.sl, llTO
11H4>opMaIJ;HjJ, rrpe.n;ocTaBJJ.HeMasi: .n;pyr ,npyry B
CBjJ3H C HaCTOJlJ..IIHM ,[(orosopoM, He 6y.LieT
coo6meHa TpeTl>eMy JIBUY, pa3Be TOJibK0 eCJI.0.
o6jl3aHHOCTh
coo6meuH.11
Ta.Koro
po21:a
HHcpOpMailHH
6y,1WT
npeLJ:IIHCaHa

1.

.z:i:eHCTB)'IOIIlHM 3aKOHO)laTeJThCTBOM qeIDCKOň

Pecny6JIHKH.

2.

Smlouvu

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

)];oroBop MO)KHO MeH~Tb TOJibKO Ha OCHOBe
IIHCbMeHHOf0
corrrameHH.11
;::i:orosapHB8lOIQHXCj_[
CTOpOH
B
BH):(e
){OIIOJIHeHHH K ,l(oroBopy KaJK)loe ){ODOJIHeHHe
.lI0ITiKHO
61>1Th
Il0.LJ:IlHCaHO
.ri;oroeapHBalOil(HMHC.Sl CT0pomlMH.

3.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti
podpisem obou smluvních stran.

,[(oroeop BCTynaer B CHJIY H ,n;eHCTBHe B
MOMeHT
ero
Il0.lUIHCaHIDl
o6eHMH
.ri;oroBapHBalOIIIHMliC.Sl CTOpOHaMII.

4.

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

uacT05IIUero
)];oroBopa
,[(eŘCTBHe
npeKpaIIIaeTC.11 r10cne BhIIl0nHemUI. B DOJIH0M
061,eMe ,;uoroeapHBalOIIIHMHCjJ CTOpOtt.lMH HX
ofo13aTeJihCTB, BbITeKaIOlW{X H3 .z:i:orosopa.

5.

Práva a povinnosti vzniklé na základě
Smlouvy se ruší

Ilpaea H ofonaTeJThCTBa, B03HHKIIIBe
ocuoBamrn: )];oroBopa, oTMemuorcj_[:

a) písemnou dohodou smluvních stran
spojenou
se
vzájemným
vypořádáním účelně vynaložených
a prokazatelných nákladů,

a) Ha

Ha

OCHOBe IIHCbMeHHOrů corrrameHHj_[
21:oroeapHBaIOIIIHXCB CTOp0H, CB83fillHOrO C
u;eneBI,IM
H
B3aHMOpacqeTaMH
110
LJ:OKa3YeMhlM pacxo,uaM,
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b) písemným

odstoupením
pro
podstatné
porušení
Smlouvy
některou ze smluvmch stran s tún,
že podstatným porušením Smlouvy
se rozumí zejména:

b) rrocpe.l{CTBOM IJHChMeHHOro pacrOp)KeHHSI
,UOfOBOpa li3-3a cymecTBeHHOrO HapyrneHUSI
JJ:oroBopa O.UHOŘ H3 .uoroBapHBaIOIIIJIXC.sI

CTOpOH, rrpH JTOM IIO,U cyw:ecTBeHHbThf
HapymeHneM .[(oroeopa, B YJacmocrn,
TTOHHMaeTC}I:

- prodlení prodávajícího s řádným
dodáním zboží delším než 30 dnů,

npo,w:remrn

npo.UaBQa c Ha,uJie)Kameií
6onee qeM Ha 30

II0CTaBKOň H3,lleJIHŘ

,nHeií.,

- prodlení
prodávajícího
s
dodržením reklamačních ujednám
případě
prodlení
nebo
v
prodávajícího s odstraněmm
nároků z vad delším než 30 dnů;
- v případě vydárú rozhodnutí
o úpadku
prodávajícího
či
kupujícího
nebo
rozhodnutí
o zamítnuti insolvenčního návrhu
pro nedostatek majetku dlužníka
nebo v případě vstupu některé
ze smluvních stran do likvidace.

rrpo.w:reHue npo)laBQa npu paccM0TJ)emrn:
HJIH 3a,llep)KJ(a IIpO)laBQ0M
YCTJ)filleHU.sI .n:eq,eKTOB H3.l{eJIHH 6orree tieM
Ha 30 ,uHeií;

rrpeTeH3HH

- npn npHIDITHH perneHIDI o 6aHKpOTCTBe
rrpo.z:i;as:u;a mm nmcynaTemr, a TaK)Ke
pernemn1 06 OTR'.JIOHeHlU[ 3MBJieHHSI o
HerrrraTe)Kecnoco6HocTu .uomKHHKa U3-3a
He)lOCTaTKa HMYmecrea, paBHO KaJ< H
BX0)K,z:i;emui:
KaKo:ií-nu6o
M3
.n:oroeapHBaJOIUHXCSI CTOpOH B npouecc
JillKBH,UaQHH,

- v případě prodlení kupujícího s
úhradou faktury po dobu delší než

- rrpn 3a,llep)l(Ke noKyrrareneM orniaThI
C"LieTa-q,aKrypbI Ha cpoK 6onee 30 JJ:Heň.

30dnů.

6.

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

PacTOp)KeHne ,lJ;orosopa scrynaer B ;:i;eifornue
B ,neHE, H3Be.meHIDI 06 3T0M BTOpo:ií
.uoroeapHBruo.meiíc.sr cropotte. IloKyrraTem, no
CBOeMy
Bhl6opy
rrpH
cy.mecrneHH0M
HapyrneHHH ycrroBHň ,lJ;orosopa HMeeT npaeo
pacrnpncyn,, IDrn OTKa.3aTbC.sI OT BbIIIOJIHeHHSI
ycJIOBH:ií HX qacTH.

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

Pacrnp)KeHHeM ,Qoroeopa

3aTJ)arHBaJOTC.sI
Kacaro.mHeCR
KOH(pH,JJ:eHU,HaJihHOCTll
HH<i>OpMaIJ;HH,
o6ecneqeHH.II
B03MemeuHSI
y6bITKOB,
)lOf0BOpHE,IX
o6.sr3aTeJThCTB,
pa.3perneHHSI
crropoB H noJio)Keunií, Kacaro.muxc.si rrpaB n
o6.sI3aHHOCTe:ií, H3 xapaKTepa KOTOpl>IX
CJie)J.yer, 'ITO 3TH npa.Ba H o6.Sl3aHHOCTH
,U0JI)KUhl IIpO)l0JI)Ka'fb cymecTBOBaHHe Ta.IOKe
Il0CJie paCTOp)KeHHH .n;oroBopa.

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

,lJ;oroeop
M0)KeT
6bITb
pacrnprnyT
0llHOCT0pOHHHM pacTOp)KeHHeM ,ll,0r0BOpa
noKynarerreM 6e1 yKIDfillHSI rrpHtIHH c TeM, qro
,r(0f0BOp 6y)J.eT cqnTaTbC.11 pacToprHyThlM no
HCTe"tJ.eHHH 3 Mec_s.meB co .li.HR, cJie,uyiomero 1a
,nueM, B K0IOpOM 61,rno JJ:OCTaBJieH0
H3Bem;eHHe 06 0,AHOCTOp0HHeM paCTOp)KeHJm
.uoroeopa.

doručení

7.

8.

výpovědi.

He

IIOJIO)KeHH}I,
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V případě předčasného ukončení
smlouvy jsou smluvru strany povinny s
ohledem na příslušné okolnosti
vypořádat své vzájemné závazky a
obdržet své přiměřené výdaje

IlpH .n:ocpOtIHOM rrpeKpawemrn .n:eň:crnm1
,!J;oroBopa
.uoroBapHBalOil(,HeC.11
CTOpOHE,I
o6.K3aHI>l
C ycieTOM
COOTBeTCTByIOlli,HX
o6CT05.lTeJibCTB BhlIIOJIBHTh CBOH B3aHMHhle
06,naTeJihCTBa.

1O. Zádná u smluvních stran nemá právo
předávat svoje práva z této Smlouvy
třetí straně bez písemného souhlasu
kupující druhé smluvní strany.

HH o.uea H3 .n:orosapHBaIOillHXC}l CTOpOH He
HMeeT rrpasa rrepe,IlasaTb CBOH rrpaBa no
Hacrn.si:m,eMy ,!J;orosopy Ypen,eň crnpoHe 6e3
IIHCbMeHHoro cornac1rn IlOJCYilaIOlli,eM BTOpoň:
,i:i;orosapHsarom,eň:c.a cTopoHIJ.

9.

ČI.X
Závěrečná ujednání

CT.X
3a1u11oqnTeJibHbie UOJIO:IICCHHB

1.

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

.uorOBOp peryJIHpyeTCJJ rrpaBOM
qeI.IICKOH Pecny6JIHKH. Bc.a KOppeCIIOH,ll.eHl.I;HH,
CB.sl3aHHIDI
C
BhHIOJIHeHHeM
ycJIOBHŘ
HacTOHWero ,lJ;OfOBOpa, paBHO KaK 3aKJIIO"leHHe
HacTO.llWero .n:oroBopa, 6y,i:i;er Ha tJeIIICKOM :n
pyccKOM }13hllCe.

2.

Ve Smluvně výslovně neupravených
otázkách se tento závazkový vztah řídí
ustanoveními Občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb.

ŮTHOI.IIeHHa
.uoroBapHBaIOIIUIXCa CTOpOH,
KOTOphie He yperynHpOBaHhI HaCTO.sllli,HM
,!J;oroBopoM,
peryJIHPYIOTCH IlOJIO)KeHH.slMH
rpIDK,D;aucKoro Ko,ueKca - 3aKoHa .N'!! 89 /2012
C6. 3aK. aKTOB r

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.

,!J;orosapHBaIOmflec.si: cTopom,1 cornacHo § 89a
3aKoHa }fo 99 / 1963 C6. 3aK. aKTOB rpa*llaHCKoro rrpon;eccyam,eoro Ko.neKca, B
lleŘCTBYIOWeií pe,n:aKQliH, .n:orOBOpHJIHCb o
TOM, qTo B crryqae BO3HllKHOBeHHH crropoB,
BbITeKaIOlli,HX H3 co,nep)Kfil{H.11 HaCTOjlll(,ero
,[(oroBopa HJrn: B CBIDH C HHM, CYllOM
TeppHTOpHaJihHOH ropHC.UHKilHH 6y,ueT cy.n,
paCIIOJIO)KeHHbIH B Mecre HaxO)K)leHHa
lloK)'naTeJUL 3THM He 3aYpar»BaeTC.a KaK
HCKJIIO"lJMTeJihHIDI
H
npe,rr;MeTHaR,
TaK
KOMIIeTeHIJ;IUI cy,Ila.

HaCT0.8IIUIŘ

11

4.

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

EcJIH KaKHe-mr6o rroJio)KeHIDI HacTO.muero

;::i:oroBopa CTfillYT HeJJ;eHCTBHTeJibHbIMH mm
6y;::i:YT TaKOBbIMH o6'MIBneHhl, mm: 6y.IzyT
06-MIBJTCHbl He ITO.lV(e)KfilIUIMH B3hlCKamuo, TO
TaKoro po,lla o6cTO.HTeJlhcTBa He BJTH.HIOT Ha
,.Ileň:CTBHTeJihHOCTh
OCTaJihHhlX IIOJIQ)KeHHM
HaCTo»m:ero ,[(orOBopa li BO3MO)KHOCTh
B3hICKaHIDI no HHM. Ha TaKoŘ CJI)"-laŘ
.noroBapHBaIOIUHeC.H CTOpOHhl ycnOBHJIHCh, 'ITO
OHH 6e3 H3JIHIIIHero rrpoMe,LVIeHIUI 3a.MelUIT
ue;::i:eŘCTBIITeJII,H.E,Ie

HJIB

IlO,IVIe:>Kam;ue

B3hTCKamno ITOJIO)KeHH>I ,neHCTBHTeJII,HI,IMH H
110,llJie)Kam:HMH

B3blCKaIHIIO

IIOJIO)KeHHHMH,

1IT06hl B MaKCHMMbHO B03MO)KHOH CTerreHH

TaKOro
KaKOBhl
6oIJIH

,llOCTHqI,

pe3yJibTaTa,

)Ke 3<j}cpeKTa H

rrpucym:u

3aMeHHeMI.W

IIOJIO:>KeHHmf.

5.

Prodávající souhlasí s uveřejněrum 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 povmen předložit
kupujícímu
seznam
svých
poddodavatelů, které použil při plnění
této Smlouvy, a to vždy k 28. 2.
každého roku trvání Smlouvy, případně
k písemnému vyžádám.

Tipo;::i:aBeu;
cornaceH
c
rry6JIHKan;neĚ:
HaCTO.Rlllero .[{oroBopa, BKJIIO"Cfasf BCe ero
H3MeHeHIDI H rrpHJIO)KeHIDI K HeMy, pa3Mep
peaJibHO orrnatieHHOH CTOHMOCTH BbillOJIHeHIDI
roc3aKa3a, a TaK)l(e CilHCOK cy6nocTa.BIUHKOB
rrpo,n,rum;a, "CJT06bI IIOK)'IIaTeJib Mor BhlllOJIHHTh
o6.H3aTeJibCTBO ny6JIHKaIJ;HH COrJiaCHO § 219
3aKoHa N!! 134/2016 C6. 3aK. aKTOB, O
pa3MeI..QeHHH
rocy,n,apcTBeHHhIX
3aKa30B.
Ilpo,llaseu o6H3a.II rrpe;n:OCTaBHTh ITOKyrraTemo
CIIHCOK CBOHX cy6IIOCTaBIUHKOB, KOTOp.bre
IIpillUIJIH yttaCTHe B BbIIIOJIHeHUH YCJIOBIIH
HacTo.HI[lero .[{orosopa, ;n:enasr :rro Bcer;n:a K 28.
02. Ka)KJ:{oro ro;::i:a .n;eikTBH>I ,[(oroBopa lUIH
pearHpYIO Ha IlHCbMeHHOe Tpe6oBauHe.

6.

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

Ilpu HecoBrra,.Ilemurx B HHTeprrpernrum TeKCTa
Ha

11emcKOM

H

pyccKOM

rrpeHM)'Il.leCTBeHHhIM JIBIDieTCH

.H3I>IKax

TeKCT ;n:orOBOpa

Ha qemcKOM .H3hlKe.

7.

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

,[(oroBop cocnmneH B rpex :noel\mrr.Hpax,
KIDK,D,hlH H3 KOTOpE.IX o6rra;::i:aeT CHJIOH
opnnrnarra. ,[(Ba 3K3eMIIJii[pa norryqaeT
noKyrraTem,, o;::i:HH rronyqaeT npo;::i:aBeu.
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8.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že
tuto Smlouvu uzavřely svobodně a
vážně, že jim nejsou známy jakékoliv
skutečnosti, které by její uzavřerú
vylučovaly, neuvedly se vzájemně
v omyl a berou na vědonú, 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.

K~aJI
3aJIBJUleT,

HaCTOHIJUIH

Ha OCHOBe ee CB060,UHOH
'ITO

eň

CTOpOH
,ll;oroaop 3aT<JIIO"'ieH
H cepbe3HOM BOJIH,

.uoroBapHB810rn;HXCH

H3

lfTO

He

H3BeCTHI,J

KaKHe-JIH60

1ITO
10pH){I{lfec1<y10
BHHMaHHe,

C03HaTeJihHO
llaHHhle, H

e

OHH

He BBO]UIT

CKpenrunOT

Příloha č.

1 -

spojovacího
materiálu
Příloha č. 2 - Katalogizační doložka
Příloha č.

Seznam

3 - Vzor EUC- certifikát
konečného uživatele

.upyr

npHHHMalOT

BO

B IIOJIHOM ofo,eMe Hecyr
OTBeTCTBeHHOCTb

yKa3aIIHbie

HMH

.uoxroarem.cTBO

3a

HerrpaB,ll;HBbie

caoero cornacmr

,uoroBopa
ero CBOHMH IlO)lJUICHMH.

C co.uep)KaIIHeM HaCTOHrn;ero

Přílohy:

ero

o6CTOJITeJibCTBa, KOTOphie fo,r HCKJIIO"lfaJIH

3aI(Jil()'-IeHHe, 'ITO CTOpOHhl
.upyra B 3a6JIY)KlleHHe H

OHH

IIpHJio~eam1:
IlpHJIO)KeHHe N!! 1 - Ilepeqeub Kpene)l<HOro
MaTepHaJia

N!! 2 - Knay3yna Karnnormau:irn
Ilpm10>Kem1e N!! 3 - 06proen: EUC IlpHJIO)l(eHHe

cepTH<iHIKaT KOHe'IHOfO
IIOJib30BaTeIDI

V Praze dne:

J\O. '-, . ,1.0,

Kupující/rroeynaTem,

Prodávající/npo.uaaeu:
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He<1>renpoM1-1Haecr

Příloha č. 1 Kupní smlouvy na dodávku spojovacího materiálu na vrtulníky řa~,_.

ílp11111O>1<eH1-1e N~ 1 K AOrosopy Kynn11-npOAa)!(1,1 Ha nocraeKy Kpene>+<Horo Marep1-1a11a AnR sepro11eTOB 4ep1-1111 M1-1

Seznam spojovacího materiálu
nepeYeHb Kpene>KHoro Marep11ana
Poř. č.

Číslo

Nomenklatura

Název l

Název 2

HaHMeHOBaH111e 1

HaMMeHOB3HMe 2

35

314166

MATICE 3324 A-4

4 OST 1 33035-80

ra~1<a 3324 A-4

4 OCT 1 33035-80

55

314688

MATICE 3373 A-4

4 OST 133055-80

ra~Ka 3373 A-4

4 OCT 1 33055-80

56

314689

MATICE 3373 A-5

5 OST 1 33055-80

ra~Ka 3373 A-5

5 OCT 1 33055-80

části

Celová cena bez DPH

06w,afl 4eHa 6e3 HAC

'

USD

2 030,00

Příloha č.

HpHJJOlKem1e

2 kupní smlouvy na dodávku spojovacího materiálu na vrtulnlky řady Mi

x~ 2 K ,IIOTOBOPY K)'IIJJH-llpo,n:IDKH Ha JJOCTaBKY Kperrexrnoro Marepnan:a ,1J.JlJI BepTO,1eTOB l\epHH MH

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:
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 odboru katalogi.zace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní
ověřování jakosti (dále jen „OKM") správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným

a)

způsobem.

3. Doručit O.KM SPÚK v termínu (uvést termín odpovídající rozsahu předmětu smlouvy a reálným podmínkám
plnění smlouvy nejlépe v rozmezí 60-45 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 NA TO s popisnými

charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou3 každé smlouvou definované položky zásobováni
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 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
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:
E-MAIL:

www.okm.anny.cz

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

1

Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. lednu 2011.
'Prodávající tímto souhlasí s použitlm dodané fotografie pro účely JSK a NCS.
3 Fyzická nebo právnická osob:i, držitel osvědčeni podle § 11 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti
výrobků a s!uub určených K zajištěni obrany státu á o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam katálogizačních agentur
www.okm.anny.cz.
4
Aktuálnl semam zemi NATO, Tier 2 a Tie:r I viz odkaz na www.okru an11y.cz, odkaz na www.intlstructur/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 pořadí, jako jsou uvedeny v kupní smlouvě nebo ve specifikaci
kupní smlouvy.

předmětu

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 :lásobování 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 katalogizační 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
0

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 vž.dy INC 77777. Pro všechny neschválené názvy je tento INC stejný.
V České republice se můžete setkat u neschválených názvů s kódem, kte1ý začíná písmenem C, po kterém
následují čtyři číslice. Jedná se o tzv. .neschválený název potvrzený, který přiděluje OKM. Více informací
naleznete v sekci Katalogizace - Po jmenování 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
přiřazeným 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.
Sloupec 7 -

Referenční číslo

(RN)

Pro opětovné pořízení majetku je nutné znát skutečného výrobce výrobku (sloupec 8) a jak svůj výrobek
označuje. 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 Katalogizace - Identifikace
položky.
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Sloupec 8 -

Katalogizační kód

výrobce (NCAGE)

Katalogizační kód výrobce (NATO Commercíal and Govemment Entity - NCAGE) je jednoznačný identifikátor
organizace v rámci Kodifikačního systému NATO. Je to jakási obdoba identifikačního čísla (IČ). NCAGE ve
spojení s referenčním číslem (sloupec 7) identifikuje výrobek a umožňuje jeho opětovné pořízeni. 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 sekcí 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 (Precíous Metals fudicator 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 11. 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 jakých jednotkách jsou 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 bezjednotky.
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Sloupec 19 - Kód měřící jednotky hmotnosti
Ve sloupci 19 se uvede kód jednotky hmotnosti, který udává, s jakou jednotkou je vyplněn sloupec 20. Pro
jednotku kilogram se používá kód 150, pro gram 163.
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 vzájemně
souvisejí (rozpadají se na otce a syny - tzv. kusovník). Dodavatel uvede v prvnún 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 kaž.dá 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 0.1.1 (hlaveň)., 0.1.2 (z.ávěr), 0.1.3 (brzdovratné zařízení) pro
2. úroveň a poté 0.1. l.l. (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 z.ásobování
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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/1,JlJl eepTOJieIOB

1.1ep1rn MH

,ll;OIJOJIHEHHE 110 KATAJIOrH3AIJ;HH 1
A,,r.11 06ecrre1Iemrn upou.ecca KaTarrorIDau.1111 n03HUHfi HMymecTBa (H3)leJrnti), Koropwe 11BJJ.ITTOTC.II rrpe.11:MeTOM HaCTOJllllHX
roproso-06.!naTenbCTBeHHhIX OTHOllleHHH (,'1:aJTee no TeKCTY {(IJ,OroBop») H IIOAJiťlKaT KaTarrorH3a1urn B cooraeTCTBlUI C
rrpHHrumaMH KoJI,mpmcan;HoHsoií: cHCTeMbT HATO (t1;aJiee no TeKCTY «NCS>>) n E.u;HHoií: cHcTe}.lbl Kanmon13amrn
HMymecTBa s qp (.n:wree rro TeKCTY «ECK)>}, npO)l:aBeu 06J1JyeTcn:

1. 3a csofí C'leT pa3pa6oran, HJJH o6ecrre'IHTb pa3pa60TK)' CosoKynttocTH 06IDarem,m1x ,a;aHHbfX no 1ananonoa1.urn (Awree
no TeKCTY «CO~») Bcex HeKaTaJIOrH'3IipOBaHl™X II0311U11li l1M)'IUeCTBa, onpe,!1e.nemn.1x .uorosopoM (OTHOCIITC.11 H K
II03HUIDIM 3KCnOpTa, TeXHWieCKOro 06CJ1YlK11BaHID1, KaTaJIOnt3aUI•J.II KOTOphIX -rpe6yeTClI), pacnoJIO,KHB HX cornacHO
aeTB.rreHmo nocpeJJ.CTBOM rrporpaMM1>1, pa3MeUieHHoň: Ha www.cz-kat.alog .cz HJIH www.aura.cz/mcrlnew/.
2. 06n3aTeJihHOli 4aCTI.JO pa1pa60Tlill CO,[U{ Ka)K,!lOň He KaTaJIOfl1lHpOBaHHOH ,!]O CHX rrop Il03HUIDI llM)'IlleCwa lIBJllleTCJI:
a) 1pororpac)nrn, peaJibHO oT06palKaIOUI0e aocTaBJJlTeM)'IO rro3HUIDO roaapa s BH.!I.e 3rreKTJ)OHl{Oro q>aH.Jia B qiopMare JPG c
palperueHlfeM no 1024 x 768 TIHKceJieií2 ;
6) rnnepcchl.lley Ha cruřr n.nH ,meKTpOHIIJ,IH <1>a11.n, co,nep)KamlllÍ. rexmrqecKae .llaJIBble ll'3.ll:eJJHJI. 3neKTpoHHb1ií cpatt.n
,n;omKeH 6I,1n, B <popMaTe JPG c pa3pellleHHeM .llO 1024 x 768 rmKcerreií J,IJTll B cpopMare PDF c pa3MepoM CTPamm.w A4. Ilpu
HeBOlMOX<HOCTH npe,!!OCtaBJTemrn: rHIIepCChl.lIKH }IJ10 :meKipOHHOrO 1pa11na IlOITTBep.II,HTb no 3anpocy OT,QeJia KaraJIOnl38UHH
HMyw,ecrna YrrpaBJieRllJI CTaH,napnrnunrn, Kara.rior03~ H rocy.DapcrneHHoro KOHTJ)OJIJI Ka"leCTBa o6opommfi npOA)'KUHH
(.uarree no TeKCTY «OKJ,fo) BepHOCTb ,UaIIHhlX, tteo6XO,ll;HMl,IX AIIJI on11caTeJibHOH H,!leHTMcp»Karum, ,!lpyrHM crroco6oM.

3. IIepe,!laTb CO.[(K B OKH B cpoK (y1u13am1, cpoK, coomBemcmey,ou,uií 060{!.i),ty npeiJMema oozoeopa u pellllbHbl.'.-t ycwew,.-,.i
ucnoJ/HeHUf/. 002o«opa, ;)!CeJ1ame.J1bHO e uHmepeCllle 60-45 011eu), npe;:i:rnecTBYJOW.Hii c}>H3WiecKoň: ,nocTaBKe npe,nMeTa
,n;orosopa, rrocpe,ncTBOM rrporpaMMl>I, pa3Me~eHHOň Ha www.cz-kalalog .cz mm: www.aura.cz/mclnew/.
4. 3a CBOH cqeT o6ecnelJHTb pa3pa6oTI<)' npoena K,lTaJIOrII3HJ)OBaHHhlX ,naHIII>IX 06 03.zi:enHH OIIHCaTeJibHhlM MCTO.UOM
li,!leHTHCpHKaUIDI fi03HU,HH B B0,!le :meKTJ)OHHbTX TpaHlaKIOliÍ LNC (3aJIBKa o ape,!lOCTaBJieHirn 0,!]eHTH1fmKaul.fOHHOro
3
HOMepa HATO C OJ1HCarem,HbIM0 xapaKTepHCTHKaMH), Bb16pamJblM areIITCTBOM no KaTaTIOI1I33WJH )lIDI KIDK.llOÍÍ
4
.llOfOBOpOM onpe.nene,rnott II03HUH0 CHafoKeJ-lHlT, rrpomBe,!]eHHbJX B lJP HJIH CTpaHax-ylJaCTHHil,llX HATO JIH.60 Tier 2 0
rro,!l.lle)KamHM Karanorn'3aUHH B cooTBeTCTBHH c npHHIIHm1M0 NCS tt JSK.
5. 06ecrre'IHTh ti;QCTaBK)' npoercra KaTarrOrn3ttpOBaHHl,IX ,1J;aHHhlx 06 m;:i:emm ('rpamaKU,JUI LNC) He no3)l(e (yKa3amb cpoK,
coomBemcmey10u,uu KOJ1u11ecmey o6pa6amweaeMlilX mpaHWKlfUU LNC u pea,1bHbl.M yCJ10BtmM BblnOJIHeHWl 002oeopa,
:)ICe1iameJ1b1IO 8 UHmeptJGJ/e 30-15 OHeii) cpoKa lpH3WieCKOll )J,OCTaBKH rrpe}];MeTa )J,Oroeopa.

6. Ilpe,1lOCTaBJ1Tl, 6e3 rrpot,fe/]JleHHJI B apouecce peaJIH3aLl,0H ,!lOroBopa HH4'opMaUHIO 060 Bcex H3MeHelUUJX, K8.CaJOIIU1XCH
rrpenMera ,!J,OfOBOpa, KOTOpbie BJIIDIJOT Ha H,!]eHTHqim<aUHJO KaTaJIOrH3llp0B8HHbIX II03HUHií HMyUJ.eCTBa, BK.IIJO'laH
ITTMeHeHJUI no311I{Htt m[)'mecTBa, 3aKynaeMhJX nponaau;oM y cy6nocTaBIIl.0KOB.
.n;o110JIHe1Ute no KaTaJIOI1f3au;HH cocraa.neHO rrpe,1lOCTIIBJieHHCM IlOJIHhlX H 6e30111060'lHl,IX ,n;aHHbIX, ITO,!lTBep)l(.lleHHbIM
BJ,IJI.a'leií JlOJIOll<HTeJlhHOií «3aKJIJO'letHIJI YrrpasrreHlfJI CTaJ-l,!laprITTaa.mr. KaTa.ITOrH3aUIIJI H rocy,llapCTBeHHOro KOH'I'pOJllT
Ka'leCTBa (YCK rKK) o6opOHHOH npo,1tyJnWJ1· o COCTaBJieHHH ,!lOOOJIHeHHJI no KaTaJ10fH3aa00.
Bhl.llenetlHbie H.neHTHc)mxarop1,1

(KHH, NSN)

H o6pa6oTaHHbTe ,naHHhle no KaTaJiormaiurn 6y.uyr t1.ocrymn,r Ha www.cz-

katalog .cz nrrH www.aura.cz/mcrlnew no oKoH'laHIDI rrpouecca KamorH3aJ..lHH mrymecTBa.
Kounnuwň

anpec:

YnpaBJieHHJI CTatt,!lapr113a1..um, Kamormamm 11 rocy,napcTBeHHoro KOHTPO.JIJI Ka'lecTsa o6opoHeoň: npo.uyKu1111

OT,D;EJTA KATAJI0íl13AIJ,MM MMYIQECTBA
nám. Svobody 171
160 01 PRAHA 6
HHTEPHET: www.okm.army .cz
TETI.:
E-MAIL:
<l>AKC:

WAP: http://wap.okm.army.cz

1 OTHOCIIITCR K,QoroeopaM KYnm1-np0AIDKl'I, 3aKnl04eHHblM noc.ne 1 RHBapR 2011 roAa
2 ílpo,1:1aee1.1 reM caMblM Aaer comac11e Ha 11cnonbaosaH111e cpoTOrpaq,111171,qnR uenei71 ECK (JSK) 1-1 NCS
3 <!>1113I,NeCK0e ll'IJll-1 10p!,tA1148CK0e Illl'IL\0, BI18A8fl8l.l ceprnq>ll'IKaTa B C0OTBeTCTBL-1111 C § 11 38K0Ha N!! 309/2000 C6., o
craH,qapTl-1381.11111,1, KaranOft/13841111-1 1-1 rocyp,apCTBeHHOM K0H-rpone K84ecraa o6opOHHOi:i np0.QYKL.11,11111,1 ycnyr, npeAH83HaYeHHblX
,QnR o6ecne4eHIIIR 3al.J.ll'!Tbl rocyll,apCTBa 111061113MeHeHIIIL-1 38KOHa O npe,qnpll1HIIIMarenbCTBe. AKl)'anbHbli:i nepe4eHb areHTCTB
no KaTanor1113au1,1111 pa3Me1.J.1eH Ha www.okm.army .cz
4 AKT}'am,Hb1111 nepe4eHb crpaH-}"laCTHIIILI HATO. Tier 2 111 Tier 1 CM. ccbinKy Ha www.okm.amw .cz CCblilKY Ha
www.inUstructur/AC/135/welcome.htm
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N2 2 K )IOl"OBOpy K)'IVIH-11p0.!(3ll(H Ha IIOCTaBKY K))errell<HOro MaTeplllilla Jl/1ll BepTO,leTOB uepH11 M11

.i.JIH

no.i:.roTOBKH

YKa3aHHble HH)Ke JtHCTpyKiurn o6MJCHllIOT HJTI-J yrnqH1110T Tpe6osaH1u1 or,1J;ena 1caranorH3ai:urn HMymecTBa (OK-

H) AJUI ao)IrOTOBKl'-1 coaoKyIIHOCT11 o6uaTeJII,HblX .11:aHHMX no KaTanorHJaum, (CO.UK).
KOJioHKa 1 - TiopB,11,KOBt.1A HOl'l-tep
TI031:iUHM B Ta6Jrnue ZJ:OJl)KHl,I 6bJTI, npHBe,O:eHbl B TOM JKe nopH,o:Ke, qro H B ,!J,OI'OBope Kyrnrn-npo,o:a,KJ1 H.JlH
c11eurupHKa1vrn npe,11,MeToB .11:orosopa Kyan11-np0Aaxrn.

KoJJOHKa 2 - KanJ10,i.ublii HoMep Hl'l-1y111ecTsa (KHJI)

KHl1 -

BHyrpeHHH.H. H,lJ,eHTHq)HlcaTOp

MO

qp, ecm:1 IIOCTaBill,HK y)l(e BbIIlOJTHJW IIOCTaBKR

AtJ.P

CBoero cy5noCTaBUl,HKa KaTaJIO>KHbIH HOMep lfMyllleCTBa (KHJ1), yKa3aHHI,Jjl B KOJIOHKe
scer.ua l3-3Haqm,TM 'iHcnoM. KHM scer.ua Ha'IrrnaeTcJI c ffYJJJl.
KonouKa

NSN -

2.

H.JlH 3HaeT OT

KHH JlBJT!leTCJI

3 - CKJ1a,11;cKoií uoMep HA TO (NSN)

:no HOMep, KOTOpblií IlCITOJll,3yerCJI ,11;.JlJI H,O:el-JTHq>HKaUHH Il03HUHll CHa6lKeRHJI B paMKax rocy .uapcTB,

11cnon1,3y10w,ux

Ko,u,mpuKauuoHHYIO

c11cTeMy

HA TO

(NATO

Codification

System

NCS).

-

)];oJI)KeH

yKa3hlBaTI,CH scer,11;a, ecJ111 6@JI npHcsoett. 3ro TaK:>Ke 13-3HaqHoe lJJfCJJO . .6onee no.n,po6Hy10 HHq>OpMaQHIO o
NSN MO)KHO ttaií:TH s ceKa,1rn Karnnoru3a u 11H - Hy Mep a u ,rn no1Hu11ň.
KoJIOHKa

4- YTBep,K,l.leHHOe/ueyTBep~eHHOe H3UMeH0BaHue u

K0JI0HKa

KalK,D,oe H3.n:enHe AOJI:>KHo 61,JTh Ha3Batto B cooTBeTCTBHH c npHHUHnaMH NCS. )];n 11 :n oro B paMxax
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cyweCTByeT rrepetJeHJ, T. Ha3, YTBepll<,UeHHI,JX HaHMeHOBaH11ií (OKOJIO
arettTCTBa no KaTaJIOCH3aUBB

(AK)

NCS

Tl,JC,rq), H3 KOTOpbIX COTPY.AH.lfK

,!1,0.JllKeH Bb16paTb TO, KOTOpoe OTpa)[{aeT cyTb 113,lJ,e.JlHJl Ha116onee TOlJHO.

BLIITOJJHeHIDI :noro TPe60BaHB1I JlOCTaBlll,HK B KOJIOHKe

JJ;n,<i.

4 YKa.JI,JBaeT TaKOe Ha3Bamt:e H3):{e.J1Hjj, qro61,1 C01J)Y.ll:HBK areHTCTBa

MOT 8 COOTBeTCTBHH C HlfM Bhl6paTh JIO,lJ,XO,ll;filUee y,raep)K)leHHOe HaHMeHOBaHHe. ECJIH no yKa3aHHOMY Ha3BaHHIO
CJIO)KHO

Hail.n:1

,u,ep:>KaTeJTb, •.. ),
omrcaHHe)

YTBep>K,a.eHHOe

HaHMeHOBaHHH

(Ha3BaHHe

CJI.lfll.lKOM

ITOCTaBUU1K yxanIBaeT B KOMMeHTapHH B

113,D,emui:

JJ;Jl!I

06ner1Iemu1

HaHMeHOBaH1:1e He Haň,o:etto,

onpe,o:enemui

o6mee,

Hanp11Mep,

a,o:anTep,

MYqJTa,

COOTBeTcrsy10meň j!tJettKe q>yHKI.liKIO (KpaTKOe

no.n:xo,o:»:mero

HaHMeH0Bamu1.

COTJlY.!IHIIK AK COBMeCTHO C IlOCTaBmHKOM

C03,UaIOT T.

Ecn11
Ha3.

no,11,xo.uJimee
HaHMeHOBaHHe

HeyTsep)[{JJ;eHHOe . .6onee Il0,D,po6Hyl0 HH<pOpMaII;HEO 06 yrsep)[{,ll;eHHhlX Ham-1eHOBaHH1IX MO)KHO HaŘTH B CeKJJ,Hll
KaTanorH3aU0Jl - HaHMeHOBaHHH IT0311UHň".

KoJIOHKa 5 - Ko.n: H8HMCH0B&HHSI ll0lHUHH (INC)
KalK,O:OMy

YTBep)f(.n:eHHOMY

HaHMeHOBaHBIO

npHCBaHBaeTCJl

YHHKaJihHhlM

ITJfTli3HaqHI,Iň

ll;Hq>poaoií

KO)I

HaHMeRoaamu1 rrolRU,1111 (Item Name Code - INC). HeyTBeplK.U:eHHOMy ttanMeH0BaH1-110 n03BilllH COOTBeTcrsyeT
scer.n:a

INC

77777., )];m, acex eeyruep)K,ll;t;HHhlX »a11MeH0BaH11ň nor INC OJI.HHaKOB.

B qell!cKoň Pecny6n11Ke y
C, IIOCJJe KOTopoií:

eeyTsepm,11;eHHhlX Hal!MeHOBaHHň MOiKHO BCTpeTHTbCJI C KO)IOM, HalJ1,1Ha10merocJ1 C 6yKBhl

cne.n:yIOT '-1eTh1pe umppb!. Pe'IL H,lJ,eT O T. Ha3. HeyTaep)K,ll;eHHOM H8HMeHOBaHHH TTO,/lTBep:lK,ll;eHHOM, KOTopoe
npHcBa11saeT
f103l:I UHH.

OKM . .6onee

nO.Apo6HyIO HHipOpMau1110 MO,KHO HaŘTII B ceKUHJ.1 KarnnorH3aUHll - Ha11MeH0Ba1rne

Ko.11om,a 6 - Knacc 3aIIacos HATO (NSC)
KaiK,D,Oe

B

H3,ll,e.J1He

60JibWHHCTBe

KJTaCCMQ)HKaUHB

,ll,0.JllKHO
CJlyqaeB

6b1Tb

OTHeceHo

3TOT

Heo6xo,UHMO

KJiacc
3HaTb

K

OIIpe.ueneHHOMy

onpe,11,eJieH
QlYHKl(lllO

Bl:IAY

npHCBOeHHbIM
OT,lJ,eJILHI,JX

TOBapa,

T.

H33.

HaJ1MeHOBaHHeM.

113,!1,eJIHH.

1rnaccy

3aIIaCOB.

,D;nll

npaBHJJhHOH

HeMaTep11am,Hoe

11 MywecTBO

KJiacc0qm11HpyeTCJI IIO H3J.lHOHa.Jll,HI,IM cneuHq>HKal{HllM, .6onee no.upo6HyJO HHq>OpMaI.l;T:llO o K.JlaCCHqlllK8UHH

HA TO

MOlKHO ttaihu B ceKUHH KarnJioru3au HJ1 - KnaccrHb 11KaUHJ1 no3HUHň.

KoJJoHKa 7 - Hno,11,HbIĎ HoMep (KIN)
,ll°JIJI IlOBTOpHoro np1106pereHMll HMymecTBa He06XOllHMO 3H3Tb ,11;eŘCTBJ1Te.J1bHOrO npOH3B0,0:HTeJJJI H3,lleJIIDI
(KOJJOHKa

8)

H

o6o3ttaqeHHe

HM

CBoero

ll3,1J,eJ111H.

,n;mr o603Ha'ieHI:IH

H3.!J:emrn

RCIIO.Jlh3yeTC11

BblpaJK.eHue

HCXOJ{Hblfi HOMep (reference number). ,An.ll 3aIIHC0 HCXO,ll,HOro HOMepa pa3pernaeTC.lf 11CilOJIJ,30BaTJ. TOJlbKO
UHq>p1,1

11/H.ílJ.1

3arnaBHble 6yKBhl.

B

llCXO,ll,HOM

HOMepe

HCXO,lJ,HhlMH HOMepaMH JIBJJlJIOTCJI HOMepa 1:teTanH (Part

He.JlJ.311

N umber)

IlCJTO.ílh30BaTL

,ll;HaKpllTHKy.

HJIH HOMep qepTe)[{a.

M oryT

THilHlJHl,IMH
HM 6:hlTb li

TeXHH'IeCKHe yen OBUJI, Tlin J.IJIH MO)IeJTJ, H3,ll;e.n MJI H T. n. Iionee IIO)Ipo6Hyro J-J.Hq>op11rnu11ro 06 HCXO,lJ,HhIX
HOMepax MOiKHO Ha»TH s ceKUHll KaTanorH3aUHJI - Jln eHTHWBKau ,rn no3m1nH.

JlpH.IIOlKeHffe N~
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Ko.11oaKa 8 - KoA Kan.11onuau,uu npomeo,!lnTeJJH (NCAGE)
Ko,n KaTaJIOrn3aUHH npoH3BO,!lHTem1 (NAK) Commercial and Government Entity (NCAGE) H.[{ennul>11KaTop

opraHH3aU.HH

H,[{eHTH<i>11Kal.{HOHHOro HOMepa

B

paMKax

Koiu1<pHKaUHOHB01t

(MH). NCAGE

cucTeMbJ

HATO.

3To

COBMeCTHO C MCXO,!lHhlM HOMepoM (KOJIOHKa

o,nH03Haqa1,1ií

HeKHií

7)

3KBHBan:eHT

H,lJ:eHnt(pHUHpyeT

H3,lleJme H .11aeT B03MOlKHOCTb ero IIOBTOpHOfO rrpuo6peTeHHJl. ECJil1 npoH3BO/J,HTemo/rrocTaBll.(HKY .110 CHX rrop
ne npHcBoeH NCAGE mm NCAGE HeH3aecTeH, Heo6xomIMo BMecrn NCAGE BBeCTH a
ua3aam1e II a.npec npoH3B0.11.HTem1 rroJHU.lfH. 3arrpoc
II0.npo6Hy10 ttHcpopMauu10 o NCAGE MOiKHO

NCAGE

KOJrOHKe T01JHoe

,Dm1 aac o6ecrre"IHT Halle areHTCTBo. 6onee

HaňTH a ceKu;HH KaTanorH'.mu mi: - 11.neHTmb uKaUHH 110JHUHH.

KOJJ0HKa 9- Opuruuam,uoe uan111euooanHe
OpttrHHaJibHOe HaHMeHOB8HJ1e 11MYlfleCTBa

3TO Ha3BaHHe Il03HI..{HH, KOTOpoe cnylKMT ,1J:Il$1 H,lleHTH$HK3UHH 003Hll;HH

opi-I KOMMYHllK8UttH Me}K.ny .n.oroaapusaJOmHMHCH CTOpouaMH. IIOCT3BIIJ;121K

11 npOll3B0,!lHTeJJl, MOryT

11CIIOJfb30BaTb pa3JIHqHble o603HaqeHHll. J-1Hor,!1a BMeCTO opHrHH8.JJLHOro H8HMeHOB3HHll !1CTT0Jlb3yerc,i T. 833.
TOproBoe HaHMeHOB8HHe (trade name). ECJIH HaHMeHOBaHHe Ha I-IHOCTpaHHOM J13hlKe, tteo6xo,!1HMO npHBeCTl1
ero nepeBO,ll, Ha "lelIICKHií H3hlK.

Ko.110HI01 10 - )lotcyMeHTilUHH

B

KOJlOHKe

«)];oKyMeHTalJ,H$1)) yKa3bJ BaeTCH

K0,!1,

orrpe,11eJil1JOlll;HH THII

)lOKyMeHT8JJ,HH,

C

KOTOpoň CBH38H

HCXO,lJ:Hhlií HOMep H O,llHOBpeMeHHO - J1Hq>OpMaQH,t O ,!lOCTYilHOCTII AJill areHTCTBa :noi-í ,n:oKyMeHTaU.HH B nep1l0,D,
K3T8JIOrJ13aUJHJ II03HUHH.
EcJIH

peq:i,

H,!leT o

qeprexrnoi1 ,!lOKyMettTaum:1, yKa3brBaeTCJI KO,D,

33 HCKJIIOqeuneM llITPHX-K0,118, y KOTOporo YK33bIBaeTCfl 6yKBa

1. B

,11pyrnx cnyqaJI.X BBO)J.121TCH KO)J.

3

u.

.K'.OJlOHKa 11 - Ko.a: eti:HHHUbl HJMepeHHH no:muuu
Ko)l

e)J.HHHUbl

H3MepeHHll

TT03HUHH

llOKa3hlBaeT,

IlOCTaBrn:HKy: YK331,IB3eTCll JJH ueH3 B KOJJOHKe

13

33

qTo

se,noMCTBO

o6opOHhl

K8K

noKynaTeJJI,

IIJiaTHT

3a IIITYKH, MeTp, JlHTp 11 T. IT. B :non KO.JIOHKe He06XO,IIHMO

Bh16paT1> COOTBeTCTBYIOlll,ee 3HaqeHHe J,t3 KJiaccmpm<aTopa KoD.OB e .ll.HHHU H3Mep eHHH.

KoJioHKa 12 Ecnn

lfHJJ.HKaTop pe,!lKIIX MeT8JJJIOB

Il03HUHH co,Dep»mT

peaJIH3yeMo,

nocTaem0K

Indícator Code).

B

(PMlC)

K3KOH-J1H6o pe,D,KHtf
Bhl6HpaeT

MeTaJIJI

cooTBeTCTByromni1

ocTaJI:i,n1,1x cny<1aJ1x B KOJIOHKY

12

Jil

ero

KO.!l

H3

H3BJJelJeHHe

3KOHOMHqecKl1

KnaccmpIIKaTopa PMIC

11

TeXHHtteCKII

(Precíous

Metals

BBO,lll1TCH Ko,n A.

KoJIOHKa 13 -11.eHa

B

KOJIO.HKY

13

nocrnamHK BBO.llHT u;euy c H)l.C, 33 KoropyJO

H3Mepemu, npttse.a.eHHYIO B KOJlOHKe

11.

nmmorn

npo)laeTCJl. l.{eHa yKa3b1BaeTClf Ja e,llttHHUY

Eel yKa3aBHJl u.eHbl II03HUHIO HeJlh3H KaTaJJOfH3HpOBaTb.

KOJJOHKa 14 - CKJiai:i:upyel\mcn,
no xapaKTepy Il03HUHH HJllf B COOTBeTCTBHM C ycnOBHJIMH ,DOrOBOpHhlX OTHOIIleHHli (TeXHH'leCKliX YCilOBHií)
tteo6xo.n,HMO BJ.!6pan H3 KJiaccmpHKaTopa CKJl3,llHpyeMOCTH COOTBeTCTBYIOUJ.Hií KO)];.
KoJIOHKa

B

15 - Koll; eti:HHHU:bl H3MepeHHH )l,JlHHbl

KOJIOHK)'

15 BBO)]HTCJ[ KOJ], e,!lHHHUbl

MeT))a ucnon1,3yercH KO.ll

,D,JJRHhl, KOTOpblíl YJ<33hIBaer, B KaKMX e,!IHHHuax 3aITOJJHeHbl KOJIOHKlt

16 H 18. A,íl.JI

00 I , AHH caJITHMerpa - O13, a AJfll MHilJlHMeTPa - O12.

KoJJou~ 16 - )].Jluna
,lJ;IlHtta Boo6pa)KaeMoro napanneJiorpaMMa, KOTOphlM MO)KHO om1caTb Il03HII;HIO. YKa3blBaeTClf Jlllillb 3 HatteHHe
6e3 e,nIIHHIJ.bI lf3MepeHHlf.

.K'.OJJOHIOI. 17 - lllnpnaa
llh1pttHa B006p3)KaeMoro rrapaJJnenorpaMMa, KOTOpblM MOlKHO OTTHCaTb IT03HUHIO. YKa3bIBaeTCfl JIHIIII, 3HatteHHe
6e3 e.n,HHHUhl ll3MepeH11SI.
KOJIOHJC3

18 - Bl>ICOTa

BhlCOTa B006pa,KaeMoro rrapaJIJJe.110rpaMMa, KOTOphlM MO'.řKHO on11caTI, ll03HUHIO. YKa3hlBaeTCJl IlHillb 3Ha1JeHHe
6e3 e,IIHHHUbl 113MepeHHH.
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KoJJOHKa 19 - Ko.a: e.a:HHHULI HJMepeHHSI MaCCbl

e.u~,

B

K0JI0HKY 19 BB0,llHTCK K0.!1
MaCCbl,
KUJJ0rpaMMa IlCil0JibJyeTCa K0A 150, .1lllil rpaMMa -

KoJiouKa

KOTOphlň YKa3bTBaeT, B KaKHX e~HHI~ax 3aII0JIHeHa KOJJ0HKa 20. lJ,mI

163.

20 - Macca

YKa3@BaeTCJI JHa'-leHHe 6pyTTO 6eJ eAHHHUhl H3MepeHHJI,

KoJJoHica 21 - Ko.a: KJiaccHct,nKa11nn npo.D,yKu;nu (CZ-CPA)

CZ-CP A,

lllecTHJHa<JHhlH umpposo:lt KO)l. (6e3 TO'-leK) xnacc11qinxaum1
Il03HUHH

HMymecTBa.

Hcnom,JyeTC.ll ,AJIH

CTaTHCTH'leCK0f0

KoTop1,rM .u,omKHhl 6F,1T1, o6oJHa'-leHbr Bce

HCCJie,n:oBaHHJI

B CO0TBeTCTBllH C 3aK0H0M

N2

89/1995 C6.
KoJIOHKa 22 - Bneneuue
Korrouxa Janonm,eTCK TOJil,K0 B TOM CJiy'lae, eCJIH rrpe,!J;MeTOM A0r0Bopa j_[BJIRJOTCll Il03HUHH HMyITieCTl3a,
KOT0pbie CBJIJaHbl ,Apyr C .upyroM (T. Ha3. cneu04>11Kau:ug)_ IloCTaBlJJ,HK B rrepBOH CTp0Ke YK33hlBaeT K0pHeB0H
T. Ha3. TOil-:)JJeMel:IT seTBJieHHj_[ (Hanpm.Iep,

TllHK),

a B K0JI0HKe

22 31/a'leHue «O». B

CJie.uy10u.rnx CTpoxax II0CTerreHH0

BB0,llKTC.ll BeTBH BT0poro 11 Il0CJie,a;yIOITIHX yposueií., ecmr OT,n:eJTl,Hl,[e IT03HUIIH .uaJiee pa3,a;emnoTC.ll. '.:ha CB113b
Bblpa)KaeTCH: COOTBeTCTBy10meň

KOM6HHau:Heň UH((lp, npHqeM Ka)K,llblň ypoBeHL ,11;0JI)KeH 6blTb o6o3Ha'leH

n;mppoň H pa3D,eJIHTeJII,HOň TQqKoi'í Il0CJie uee, HanpllMep, 0.1 (nyrrIKa), 0.2 (KOBID), 0.3 (CHJTOBaJI yCTaHOBKa),

.. O.n .U:JHI 1-ro yp0BHj_[, 3aTeM 0.1.1 (.ayJio), 0.1.2 (JaTBop),
II0T0M
l. I. I. (AY JI bHblll TOpM03) ,llJl JI 3-ro ypoBHj_[ H T . .11..

o.

KOJJoHKa

B

0.1.3

(aMOpTH3aTOP OTKaTa) il:JI11 2~ro ypoBHjf, a

23 - AreHTtTBO no KaTanornJau;uu

KOJI0HKY BB0,llHTC'1 K0,11, s:r,r6paHHOro areHTCTBa 110 KaTaJJ0rn3au1:rn TOJIJ,KO B CTP0Kax, B K0TOpLIX yKa33Hbl He

KaTaJl0rH3Hp0BaHHble .ri:o CHX nop II03HUHH JlMyl.l.leCTBa, HMeJOw,ero xapaKTep II0JHJ.(1111 CHa6}KeHH11, K0TOpble
np0HJBe.u.euw B

lJP).

qp

HJIH CTpaHax, ue JIBJIJIIOIIIIIXCJI y'-laCTHHKaMH

HA TO,

11

Tier

2 (KaTaJJOrnJaUH.ll rrpoB0,ll.KTCl! B

B1,16paHHOe areHTCTB0 no KaTaJI0TH3aUHH ,/],,11'I ,[laHBhlX Il03llll;HH CHafoxeBml 3aTeM pa3pa6aTJ,IBaeT npoeKT

,u:aHHLIX K8TaJI0I'H3aUHH 06 113D,eJIHH - T. H83. TpaH3aKU:HK

LNC.

KononKa 24 - IlpuMe'lauue
KoJIOBKa, B K0TOpoi:1 pa3pa60TifHK YK83bJBaeT 0,[IH0 H3 C0KpameHHH, npHBe,llCHHhlX B IlpHHUHTiax 38Il0JIHeHHK
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CEPTHIIJHKAT KOHEqHoro Il0.Jih30BATEJlll
K ,[(orOBOpy }fo

CTpaoa Kouequoro nOJiblOBaTena: qeIIIcKrur Pecrry6JIHKa
IlocTaemnK, ero eaJsaeue u

wpu;::i:uqeci.:uň

Kone"IHLIĎ noJ1LlOBaTeJ1L, ero

a,n:pec:

ua1eaene u iopu.z:.oqecKnií a,n:pec:

LOM PRAHA s.p.
Tiskařská

270/8,

I 08 00 Praha - Malešice
IlOCTaB.fUleMbJe U3~eJIH.R:

Kpene)KHIJH MaTepwan A/Ill 06ecne11eHm1 peMoHTa eepToJieToB
cepm,:

~orosop na nocTaei.:y roeapa:

<<MH»

~orosop KYWIM-npo;::i:ruKH Ha IIOCTaBKH KpeIIe)KHOfO MaTepHMa

N!l

Pe3KcnopruaH oroeopKa:

TTpe,nnpIDITHe «LOM PRAHA s.p.>> 3a.Hwrner, YTO y yKa.3aHHhlX
H3JJ:eJUtM

He

6yJJ:eT MeIDIThCJI

MOpCKHX rrepeB030K, a

K

HHOMY

Meczy

HaIIpaBJieHHe HX IIOCTaBOK,

TaIOKe OHH He 6y;::i:yr pe3KCIIopntpoBaHbl
Ha.:JHa11emui:

6e3

p3.3peIIIeHIDI,

npe,nocTaBJieHHOro KOMTieTeHTHbIM Oprat-!OM.
IIHcl,opMaueu o Koee11noM ucnoJILJoeanuu: Kpene)l<Hhlií:

MaTepHaJI

6y,ueT

HCTIOJlb30BaTbC.H

H

IIOTpe6J1.HTbC.H B EsponeBCKOM COI03e IIpH npoBe,lleHHH peMOHTa

BepTOJieTOB cepHH MH cy61,eKTOM

rrr

«LOM PRAHA»

s

COOTBeTCTBHH C pO,nOM .ue.snem,HOCTH )'K3.3a.HHI,IM B BbIIlHCKe H3

Toprosoro peecTpa).

r. Ilpara, ,n,aTa:
PoMaH TTJ1aH11YKa,

.lUIJ)eKTOp
«LOM PRAHA s.p.»

T1ska1ska 270/8, 108 00 r:raha 10-I·,lal~'ŠICE'
Zap1s v OhchocJ1711n '~'Js:r-~u Mes1skeho soucl,, v Praze,
odcl1· J\LX, vlozk,1 283, !( 00000515, DIC CZ00000S15

