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Základní údaje:

1.

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Informace o zadavateli:
Název zadavatele:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Adresa pro osobní doručení:
Ruzyně
Korespondenční adresa:
Kontaktní osoba:
Tel.:
e-amil:

2.

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
plk. Ing. Tomášem Hytychem
ředitelem Letecké služby Policie ČR
00007064
CZ00007064
Česká národní banka, pobočka 701
5504881/0710
K Letišti – vrátnice č. 1, hangár D, 160 00 Praha 6 Letecká služba PČR, 161 01 Praha 6, pošta 614, schr. 35
Mgr. Milan Majdan
+420 974 838 363
milan.majdan@pcr.cz

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

2.1. Název veřejné zakázky, druh a typ veřejné zakázky a zadávacího řízení
Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky:
Systémové číslo veřejné zakázky:
Typ veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního
nářadí na motory PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 firmy
Pratt & Whitney Canada jejich oprav včetně
generálních oprav a modifikací leteckých motorů
PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 a s tím souvisejících
služeb pro vrtulníky BELL 412
Veřejná zakázka na dodávky
LS-33-4/ČJ-2017-9800KR
Nadlimitní veřejná zakázka
Otevřené řízení

Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Rámcové dohody s jedním účastníkem
zadávacího řízení.
2.2. Předmět veřejné zakázky
Stručný popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky náhradních dílů určených pro letecké motory
PT6T-3BE, PT6T-3D a PT6T-9 vyráběné společností Pratt & Whitney Canada na vrtulnících
BELL 412HP/EP/EPi včetně jejich modifikací, dodávky přípravků a nářadí pro motory PT6T3BE, PT6T-3D a PT6T-9 a také dodávky technických publikací, včetně jejich aktualizací.
Dále jsou předmětem plnění veřejné zakázky dodávky spočívající v opravách včetně
generálních oprav leteckých motorů PT6T-3BE, PT6T-3D a PT6T-9 a jejich komponentů,
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zabezpečení školení a výcviku personálu Letecké služby včetně poskytnutí technické podpory
k zajištění provozu.
Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou. Zanikne vyčerpáním finanční částky
81 060 000,- Kč bez DPH nejpozději však do čtyř let od podpisu rámcové dohody.
2.3. Klasifikace Předmětu veřejné zakázky
CPV kód: 34731500-5 název: součásti leteckých motorů
CPV kód: 50211212-6 název: opravy leteckých motorů
2.4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění veřejné zakázky:
Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou. Zanikne vyčerpáním finanční částky
81 060 000,- Kč bez DPH nejpozději však do čtyř let od podpisu rámcové dohody.
Místem plnění dodávek je:
Sídlo provozovatele letecké techniky Ministerstva vnitra, Letecká služba Policie České
republiky, letiště Václava Havla Praha, hangár D, 160 00 Praha 6 - Ruzyně, Česká republika.
Místem plnění sluţeb je:
Provozovna poskytovatele, příp. jím nabídnuté školicí středisko.

3.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel stanovil maximální přípustnou celkovou nabídkovou cenu veřejné zakázky ve výši
81 060 000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 a § 23 odst. 1 ZZVZ,
jako zadavatelem předpokládaná souhrnná hodnota všech veřejných zakázek, které mohou být
na základě Rámcové dohody zadány.

4.

KVALIFIKACE

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci pro nadlimitní režim. Splněním kvalifikace se rozumí:
a) prokázání základní způsobilosti podle § 74
b) prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1,
c) prokázání ekonomické kvalifikace podle §78
4.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ:
Dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3, zákonu nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.
Způsob prokázání základní způsobilosti v souladu s § 75 odst. 1 písm. a) zákona:
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Výpis z evidence Rejstříku trestů.
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ:
Dodavatel nemá v České republice nebo zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek.
Způsob prokázání základní způsobilosti v souladu s § 75 odst. 1 písm. b), c) zákona:
Potvrzení příslušného finančního úřadu
Písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ:
Dodavatel nemá v České republice nebo zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.
Způsob prokázání základní způsobilosti v souladu s § 75 odst. 1 písm. d) zákona:
Písemné čestné prohlášení.
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ:
Dodavatel nemá v České republice nebo zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Způsob prokázání základní způsobilosti v souladu s § 75 odst. 1 písm. e) zákona:
Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ:
Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti
němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Způsob prokázání základní způsobilosti v souladu s § 75 odst. 1 písm. f) zákona:
Výpis z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán.
4.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ
Profesní kvalifikační předpoklad dle § 77 odst. 1 ZZVZ:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.
4.3. Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ
Zadavatel požaduje od dodavatelů prokázání ekonomické kvalifikace předložením dokladu o
jejich ročním obratu v souladu s § 78 odst. 1 a 5 zákona.
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Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele činil 40 000 000 Kč (slovy: třicet
miliónů korun) vč. DPH, a to za každé ze tří bezprostředně předcházejících účetních období;
jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši
za všechna účetní období od svého vzniku.
Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle
právního řádu země sídla dodavatele.
4.4. Další moţnosti prokázání kvalifikace
Za účelem prokázání kvalifikace dodavatel přednostně předloží doklady evidované v systému,
který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis). Dodavatel může
vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
V případě, že dodavatel již předložil zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené
v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, není povinen předkládat je opětovně.
Tuto skutečnost dodavatel sdělí zadavateli. Dodavatel může prokázat základní způsobilost
podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen ,,SKD“) prokazují splnění kritérií
profesní způsobilosti, předložením výpisu SKD. Certifikátem systému certifikovaných
dodavatelů (dále jen ,,SCD“) může dodavatel prokázat kvalifikační předpoklady pouze
v rozsahu uvedeném v certifikátu SCD. Stejně jako výpisem ze SKD nebo certifikátem SCD
může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu,
v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze SKD.
4.5. Prokázání kvalifikačních předpokladů prostřednictvím SKD a SCD
Ve smyslu § 228 zákona dodavatel může prostřednictvím výpisu ze SKD prokázat základní
způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém
údaje ve výpisu ze SKD prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Zadavatel přijme výpis ze SKD, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána
základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze SKD starší než 3 měsíce.
Zadavatel nemusí přijmout výpis ze SKD, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231
odst. 4 ZZVZ.
Stejně jako výpis ze SKD může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází
z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze SKD.
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného SCD lze prokázat kvalifikaci
v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na
certifikátu, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 zákona.
Stejně jako certifikátem vydaným v rámci schváleného SCD může dodavatel prokázat
kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a
které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
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4.6. Předloţení dokladů
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Pokud není v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, může dodavatel v nabídce nahradit
předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
4.7. Pravost dokladů
Dodavatel předloží doklady o kvalifikaci v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či
úředně ověřené kopie dokladů. Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladů a dodavatel není
z důvodu, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn
předložit jiný rovnocenný doklad. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem
na odpovídající informace uvedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném
systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup.
Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání
požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
4.8. Předloţení originálu nebo ověřených kopií před uzavřením smlouvy
Před uzavřením Rámcové dohody si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy.
Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené
v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již
předložil v předchozím zadávacím řízení.
4.9. Způsob prokázání kvalifikace
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady
požadovanými zadavatelem v této části zadávací dokumentace.
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto
změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty
prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníkům
zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo
nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek
4.10.Poddodavatelé a společná účast dodavatelů
Dodavatel je povinen v nabídce uvést, které části zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více
poddodavatelům včetně identifikačních údajů těchto poddodavatelů, ve smyslu § 105 zákona.
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V případě společné účasti dodavatelů prokazuje, dle ust. § 82 ZZVZ, základní způsobilost a
profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně
4.11.Stáří dokladů
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
4.12.Poţadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

5.

DALŠÍ POŢADAVKY ZADAVATELE

Součástí nabídky bude originál nebo ověřená kopie potvrzení, že uchazeč je výrobcem
předmětu veřejné zakázky nebo výrobcem předmětu veřejné zakázky certifikovaný
distributor. Potvrzení bude v originále, s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

6.

NABÍDKOVÁ CENA

6.1. Poţadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí zpracování nabídkové ceny do
tabulek uvedených v příloze č. 3 a 4 této zadávací dokumentace. Jedná se o indikativní
seznamy dodávek náhradních dílů a oprav pro letecké motory PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9.
Nabídkovou cenu uveďte v CZK, EUR nebo USD a zpracujte její skladbu po položkách do
tabulek uvedených v příloze č. 3 a 4. Pokud bude nabídková cena uvedena v jiné měně než
CZK, provede zadavatel její přepočet na CZK podle kurzovního lístku ČNB platného
v okamžiku otevírání obálek s nabídkami. Nabídková cena bude rozepsána na cenu bez DPH,
sazbu DPH v % a cenu včetně DPH.
Cena dodávek zboží, oprav a služeb bude vycházet z katalogových cen výrobce a musí
obsahovat slevy poskytované uchazečem nebo výrobcem. Sleva bude konkrétně vyznačena.
Zadavatel požaduje, aby do celkové nabídkové ceny byly zahrnuty další veškeré náklady
spojené s dodáním dílů, oprav a služeb (např. clo, dopravné, bankovní poplatky apod.).
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu
realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém
případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných
v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané
hodnoty.
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7.

HODNOCENÍ NABÍDEK

7.1. Kritéria hodnocení
Zadavatel bude nabídky hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude
v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 ZZVZ hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podle
nejnižší nabídkové ceny.
Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení rozumí nejnižší nabídková cena, která vznikne
součtem celkových cen z indikativních seznamů příloh č. 3 a č. 4 této zadávací dokumentace.
V případě, že nabídky více dodavatelů budou pro stanovení výsledného pořadí zaujímat stejné
pořadí, bude nejvhodnější nabídka určena losem, který provede zadavatel za účasti
přítomných dotčených uchazečů.

8.

OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném textu návrhu Rámcové dohody,
který je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace. Uchazeč doplní pouze své identifikační
údaje a ostatní požadované údaje. Tento návrh Rámcové dohody musí být podepsaný osobou
(osobami) oprávněnou (oprávněnými) jednat jménem či za uchazeče a musí být předložen
v nabídce.
V případě, že dodavatel shledá v návrhu Rámcové dohody nejasnosti, vyžádá si od zadavatele
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ vysvětlení zadávací dokumentace.
Pokud jedná jménem uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být
součástí návrhu Rámcové dohody plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc
musí být předložena v originále nebo úředně ověřené kopii.
Zálohy zadavatel neposkytuje.

9.

TERMÍN A ZPŮSOB PRO PODÁN NABÍDEK

9.1. Lhůta pro podání nabídek
Nabídky musí být podány nejpozději do 21. března 2017, 9:00 hod. Podáním nabídky se
rozumí doručení nabídky zadavateli. Za včasné doručení odpovídá dodavatel.
9.2. Místo podání nabídek
Nabídky lze podat:
a) osobně po telefonické domluvě – tel: 735 726 032 každý pracovní den lhůty v době od
8:00 do 15:00 hod. (poslední den lhůty do 9:00 hodin) na adresu: Letecká služba
Policie České republiky, K Letišti - vrátnice č. 1, hangár D, 160 00 Praha 6 – Ruzyně.
b) doporučenou poštou na kontaktní adresu: Letecká služba Policie České republiky,
pošta 614, schr. 35, 161 01 Praha 6.
Při podání poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje
její fyzické převzetí podatelnou nebo pracovníkem Letecké služby PČR na výše uvedené
adrese.
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9.3. Nabídka uchazeče
Nabídky se podávají písemně a to v listinné podobě v českém jazyce v zalepené obálce, která
musí být:
a) nadepsána:
NEOTEVÍRAT – Veřejná zakázka: 33 - ,, Dodávky náhradních dílů, přípravků a
speciálního nářadí na motory PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 firmy Pratt &
Whitney Canada jejich oprav včetně generálních oprav a modifikací leteckých
motorů PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 a s tím souvisejících sluţeb pro vrtulníky
BELL 412“
b) označena obchodní firmou nebo názvem dodavatele a podepsaný osobou (osobami)
oprávněnou (oprávněnými) jednat jménem či za dodavatele
c) vhodným způsobem zajištěna proti samovolnému otevření či otevření v důsledku
manipulace při poštovní přepravě.
Celá nabídka musí být předložena v jednom originálním písemném vyhotovení v listinné
podobě (označená jako ,,originál“) a zadavatel doporučuje též podání v jedné písemné kopii
(označená jako ,,kopie“) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat (CD) ve
formátu PDF a DOC. Zadavatel doporučuje označit nosič dat identifikačními údaji o
dodavateli a názvem zakázky. Originál nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele.
Zadavatel doporučuje očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou,
nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé
části číslovány být nemusí.
Originální vyhotovení nabídky by mělo být pevně sešito či svázáno, aby bylo zabezpečeno
proti manipulaci s jednotlivými listy. Za vhodný bezpečnostní prvek považuje zadavatel
spojení listů svazku tkanicí, jejíž konce budou přelepeny a přelepky opatřeny podpisem osoby
oprávněné jednat jménem dodavatele a otiskem razítka dodavatele. Všechny výtisky budou
řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.
Veškeré cizojazyčné doklady a texty prokazující kvalifikaci musí být opatřeny úředně
ověřeným překladem do českého jazyka, u ostatních dokladů stačí prostý překlad. Doklady ve
slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
Pokud nabídku podává více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedenou v nabídce též
osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu
zadávacího řízení.
Obsah nabídky musí odpovídat požadavkům, stanoveným zákonem a musí obsahovat veškeré
doklady k prokázání kvalifikace a jiné požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací
dokumentaci a zadávacích podmínkách.
Dodavatel není oprávněn podmínit jím v nabídce uvedené údaje, které jsou předmětem
hodnocení nabídky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot
v nabídce je důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude
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zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení údajů, které jsou předmětem hodnocení
nabídky, v jiné veličině či formě než zadavatel požadoval.
Účastník zadávacího řízení, jehož nabídka nebude splňovat beze zbytku zadávací podmínky
stanovené v oznámení o zakázce nebo v této zadávací dokumentaci, bude dle § 48 odst. 2
ZZVZ vyloučen.
9.4. Členění nabídky
Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky v níţe uvedeném členění:
V obsahu nabídky, jehož vzor je přílohou č.1 zadávací dokumentace, budou uvedeny všechny
požadované části nabídky a budou k nim přiřazena čísla příslušných listů.
a) krycí list nabídky obsahující identifikační údaje dodavatele opatřený razítkem a
podpisem osoby (osobami) oprávněné (oprávněnými) jednat jménem či za uchazeče a
údaje, identifikující předmětnou veřejnou zakázku,
pro sestavení krycího listu nabídky účastník použije vzor formuláře „Krycí list
nabídky“, který je uveden v příloze č. 2 zadávací dokumentace,
zadavatel požaduje předložit hodnoty následujících ukazatelů v příloze č. 2 zadávací
dokumentace – Krycí list nabídky formou doplnění připravené tabulky:



obchodní název
nabídková cena dle bodu 6 zadávací dokumentace

b) obsah nabídky;
c) doklady prokazující splnění základní způsobilosti;
d) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti;
e) doklady prokazující splnění ekonomické kvalifikace;
f) nabídková cena
g) specifikace předmětu plnění dle příloh č. 3 a 4 zadávací dokumentace včetně
podrobného cenového rozpadu;
h) požadované informace ve vztahu k poddodavatelům;
i) ostatní – zde uchazeč uvede informace související s plněním veřejné zakázky, které
považuje za nezbytné;
j) návrh Rámcové dohody podepsaný oprávněnou osobou a zároveň nepodepsaný návrh
v elektronické formě ve formátu DOC – přiložené CD;
k) elektronická forma nabídky ve formátu pdf – přiložené CD

10.

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 21. března 2017 v 10:00 hod. na pracovišti
zadavatele na adrese: Letecká služba Policie ČR, K Letišti – vrátnice č. 1, hangár D, 160 00
Praha 6 – Ruzyně. Sraz případných zájemců o účast při otevírání obálek s nabídkami je ve
vrátnici Letecké služby Policie ČR. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni
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členové hodnotící komise, zástupci zadavatele a zástupci dodavatelů (max. 1 osoba za
jednoho dodavatele).
Zástupci dodavatelů se prokáží písemným pověřením statutárního orgánu dodavatele, které
předají zástupci zadavatele.

11.

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

11.1.Vybraný dodavatel je povinen před uzavřením Rámcové dohody
Předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nebude mít
zadavatel k dispozici.
11.2.Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen jako podmínku pro
uzavření smlouvy v souladu s § 104 odst. 2 ZZVZ předloţit:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. Společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

12.

DALŠÍ INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

12.1.Zadávací lhůta
Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu.
12.2.Variantní řešení nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
12.3.Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn v souladu s § 98 ZZVZ po zadavateli písemně požadovat vysvětlení
zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného
znění žádosti bez identifikace dodavatele požadujícího vysvětlení. Zadavatel není povinen
vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní
dny před uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 ZZVZ.
12.4.Zveřejňování
Podáním nabídky účastníci řízení berou na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena
Rámcová dohoda s vybraným dodavatelem, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno,
zveřejní na profilu zadavatele www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html veškeré
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doklady související s činností hodnotící komise a smlouvu. Účastnící řízení podáním nabídky
vyslovují s výše uvedeným souhlas.
12.5.Zrušení zadávacího řízení
Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 127 ZZVZ. Pokud
zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
12.6.Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace během trvání
lhůty pro podání nabídek;
b) vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu zadávacího řízení;
c) neuzavřít Rámcovou dohodu s dodavatelem;
d) odmítnout variantní řešení plnění veřejné zakázky, pokud jej zadavatel nepřipustil.
Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele v zadávacím řízení jdou
k tíži dodavatele.

13.

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 Obsah nabídky
Příloha č. 2 Krycí list nabídky
Příloha č. 3 Indikativní seznam dodávek náhradních dílů
Příloha č. 4 Indikativní seznam oprav
Příloha č. 5 Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 6 Návrh Rámcové dohody

V Praze dne 08. 02. 2017
plk. Ing. Tomáš Hytych
zástupce zadavatele
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Příloha č. 1 k Č.j. LS-33-4ČJ-2017-9800KR

Obsah nabídky

1. Obsah nabídky

listy od ....... do .......

2. Krycí list nabídky

listy od ....... do .......

3. Doklady o splnění kvalifikace

listy od ....... do .......

4. Další dokumenty

listy od ....... do .......

5. Podepsaný závazný text kupní smlouvy

listy od ....... do .......
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Příloha č. 2 k Č.j. LS-33-4/ČJ-2017-9800KR

Krycí list nabídky k veřejné zakázce
„Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory PT6T-3BE,
PT6T-3D, PT6T-9 firmy Pratt & Whitney Canada jejich oprav včetně generálních
oprav a modifikací leteckých motorů PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 a s tím souvisejících
sluţeb pro vrtulníky BELL 412“

Účastník:
Název, právní forma:
Sídlo:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Datová schránka:
E-mail:
Účastník je malým či střední podnikem:

ano

– ne (účastník označí jednu z možností).

Účastník prohlašuje, že jeho nabídka splňuje požadavky zadavatele tak, jak je požadováno
v zadávací dokumentaci.
Účastník prohlašuje, že jím předložená nabídka obsahuje veškeré dokumenty požadované
zadavatelem v zadávací dokumentaci LS-33-4/ČJ-2017-9800KR.
Účastník prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které
jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky.
Účastník prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci LS33-4/ČJ-2017-9800KR tyto jsou mu jasné a srozumitelné.
Účastník vyplní následující tabulky – příloha č. 3 a 4 zadávací dokumentace.
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Příloha č. 3 k Č.j. LS-33-4/ČJ-2017-9800KR

Indikativní seznam dodávek náhradních dílů

P/N

3118098-09
3118099-03
3054939-01
3054401-01
3118773-04
3031803
3054933-01
3045144-01

Název

Fuel Control Unit Automatic
(AFCU)
Fuel Control Unit Manual
(MFCU)
Control Unit Torque Universal
(TCU)
Governor Free Turbine
Fuel Control Unit Automatic
(AFCU)
Fuel Control Unit Manual
(MFCU)
Control Unit Torque Universal
(TCU)
Governor Free Turbine

Ks

Katalogová
cena za kus

Poskytnutá
sleva za
kus

Doprava
+
pojištění

Další
náklady

Cena
celkem za
poloţku bez
DPH

Sazba
DPH za
poloţku

Cena celkem
za poloţku
včetně DPH

Poznámka

1
1
1
1
1
1
1
1

CELKEM
Pozn.: hodnota označena šedivou barvou bude hodnocena
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Příloha č. 4 k Č.j. LS-33-4/ČJ-2017-9800KR

Indikativní seznam dodávek oprav

P/N

3118098-09
3118099-03
3054939-01
3054401-01
3118773-04
3031803
3054933-01
3045144-01
CELKEM

Název

Fuel Control Unit Automatic
(AFCU)
Fuel Control Unit Manual
(MFCU)
Control Unit Torque Universal
(TCU)
Governor Free Turbine
Fuel Control Unit Automatic
(AFCU)
Fuel Control Unit Manual
(MFCU)
Control Unit Torque Universal
(TCU)
Governor Free Turbine

Ks

Katalogová
cena za kus

Poskytnutá
sleva za
kus

Doprava
+
pojištění

Další
náklady

Cena
celkem za
poloţku bez
DPH

Sazba
DPH za
poloţku

Cena
celkem za
poloţku
včetně DPH

Poznámka

1
1
1
1
1
1
1
1

Pozn.: hodnota označena šedivou barvou bude hodnocena

1

Příloha č. 5 k č.j. LS-33-4/ČJ-2017-9800KR

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
k veřejné zakázce „Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory
PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 firmy Pratt & Whitney Canada jejich oprav včetně
generálních oprav a modifikací leteckých motorů PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 a s tím
souvisejících sluţeb pro vrtulníky BELL 412“
Prohlašujeme tímto, že:

a)

nemáme v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani dle § 74 odst. 1 písm. b),

b) nemáme v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění dle § 74 odst. 1 písm. c),
c)

nejsme v likvidaci1), nebylo proti nám vydáno rozhodnutí o úpadku2), nařízení nucené
správy podle jiného právního předpisu3) nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele dle § 74 odst. 1 písm. e) – pouze v případě, že dodavatel není
zapsán v obchodním rejstříku.

V………….....................… dne…………….. 2017

_____________________

podpis oprávněné osoby
(titul, jméno, příjmení osoby
hůlkovým písmem)

____________________
Název organizace, IČO
1)

§187 občanského zákoníku.

2)

§136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb.,
o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona
České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999
Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákon

3)
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Příloha č. 6 k č.j. LS-33-4/ČJ-2017-9800KR

Závazný vzor textu rámcové dohody

RÁMCOVÁ DOHODA
na dodávky náhradních dílů, oprav a služeb
Č.j. LS-33- /ČJ-2017-9800KR
Čl. 1. Smluvní strany
1.1.

Kupující:

ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra
sídlo:
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupená:
plk. Ing. Tomášem Hytychem
ředitel Letecké služby Policie České republiky
IČO:
00007064
DIČ:
CZ00007064
bankovní spojení:
Česká národní banka
číslo účtu:
5504881/0710
doručovací adresa: Letecká služba policie České republiky
161 01 Praha 6, pošta 614, schr. 35
kontaktní adresa:
Letecká služba policie České republiky
K Letišti – vrátnice č. 1, hangár D, 160 00 Praha 6 – Ruzyně
tel.:
+420 974 838 363
e-mail:
milan.majdan@pcr.cz
(dále jen „kupující“) na jedné straně
a
1.2.

Prodávající:

Název společnosti:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsána:
zastoupen:
bankovní spojení:
číslo účtu:
pracovní kontakt:
tel.:
e-mail:

(Doplní dodavatel)
(Doplní dodavatel)
(Doplní dodavatel)
(Doplní dodavatel)
v obchodním rejstříku (Doplní dodavatel)
(Doplní dodavatel)
(Doplní dodavatel)
(Doplní dodavatel)
(Doplní dodavatel)
(Doplní dodavatel)
(Doplní dodavatel)

(dále jen „prodávající“) na straně druhé
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(Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„Smluvní strana“)
u z a v í r a j í
v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský
zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„ZZVZ“, nebo „zákon o zadávání veřejných zakázek“) tuto
Rámcovou dohodu na dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na
motory PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 firmy Pratt & Whitney Canada jejich
oprav včetně generálních oprav a modifikací leteckých motorů PT6T-3BE, PT6T3D, PT6T-9 a s tím souvisejících sluţeb pro vrtulníky BELL 412
(dále jen „Rámcová dohoda“)
Čl. 2. Předmět Rámcové dohody
2.1.

Předmětem této Rámcové dohody jsou dodávky náhradních dílů, určených pro
letecké motory PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9, vyráběných společností Pratt &
Whitney Canada, a leteckých motorů PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9, včetně jejich
modifikací. Dále dodávky přípravků a nářadí pro motory PT6T-3BE, PT6T-3D,
PT6T-9 a dodávky technických publikací, včetně jejich aktualizací.

2.2.

Předmětem této Rámcové dohody jsou dále služby, spočívající v opravách leteckých
motorů PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 a jejich komponentů, zabezpečení školení a
výcviku technického personálu Letecké služby Policie ČR.

2.3.

Dodávky zboží a služeb budou uskutečňovány prostřednictvím Prodávajícího od
zahraničního výrobce leteckých motorů PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 firmy Pratt &
Whitney Canada (dále jen výrobce) a jeho opravárenských středisek, popřípadě od
jím schválených nebo doporučených zahraničních výrobců nebo poskytovatelů
služeb do finančního objemu 81 060 000,- Kč bez DPH.
Čl. 3. Podmínky plnění předmětu dohody

3.1.

Kupujícím je Česká republika, Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou č. 936/3,
zastoupená ředitelem Letecké služby Policie České republiky, se sídlem letiště
Václava Havla Praha, hangár D, Praha 6 – Ruzyně, Česká republika, Poštovní úřad
614, schr. 35, 161 01 Praha 6.

3.2.

Dodávané i opravované náhradní díly budou splňovat podmínky stanovené
výrobcem pro provoz vrtulníků a bez souhlasu Kupujícího nebudou použity
alternativní zdroje dodávek či oprav od neautorizovaných dodavatelů.

3.3.

Každá dodávka bude prokazatelně a přiměřeně jejímu charakteru doložena dokladem
o původu zboží a osvědčením jakosti zboží (EASA Form 1, FAA Form 1). U oprav
náhradních dílů budou doloženy provedené práce včetně zahraničních cen těchto
prací.

3.4.

Dodávky zboží či služeb budou prováděny na základě písemné objednávky
Kupujícího, obsahující druh a množství zboží či služeb a odsouhlasené zahraniční
katalogové ceny (zpravidla dle předem publikovaných ceníků dodavatele) a dalších
dodacích podmínek podle charakteru zboží či služby (zpravidla dodací lhůta, způsob
balení a dopravy, platební podmínky).

3.5.

Kupujícímu bude umožněno přímé zasílání objednávky výrobcem autorizovaným
zahraničním dodavatelům se současným zasláním kopie objednávky Prodávajícímu.
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3.6.

V případě, že si Prodávající najme další subjekty k provádění některých úkonů při
plnění zakázek, nebudou tyto subjekty v obchodním vztahu ke Kupujícímu, avšak
Prodávající může pověřit Kupujícího plnou mocí k jednotlivým úkonům (např.
k převzetí zboží).

3.7.

Postup při objednávkách
3.7.1. Běžné objednávky dle ceníku výrobce – Kupující předloží běžnou objednávku
Prodávajícímu a Prodávající zašle do 2 pracovních dní od obdržení objednávky
potvrzení o jejím přijetí.
3.7.2. Běžné objednávky na základě žádosti o stanovení výše ceny – Kupující zašle
Prodávajícímu požadavek na stanovení výše ceny, na který odpoví Prodávající
do 4 pracovních dní od data doručení žádosti.
3.7.3. Objednávky s příznakem „A.O.G.“ - potvrzení o přijetí objednávky
Prodávajícím bude zasláno do 1 pracovního dne, odpověď na objednávku je
Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu do 12 hodin od potvrzení příjmu
objednávky.
3.7.4. Místem plnění dodávek zboží bude sídlo Kupujícího letecké techniky
Ministerstva vnitra, Letecké služby Policie České republiky, dále jen Praha –
letiště Václava Havla, hangár D.

3.8.

Opravy a standardní výměny
3.8.1. Součástí objednávky bude i popis technického stavu opravované součásti
zpracovaný Kupujícím. Předpokládaná cena oprav bude vždy odsouhlasena
Kupujícím. Kupující bude současně písemně informovat Prodávajícího o svých
požadavcích na opravy s uvedením náležitých informací (popis zboží, cena
zboží, popis technického stavu opravované součásti, váha a rozměry zásilky).
Zásilka bude Prodávajícím vyzvednuta z hangáru „D“ do 3 pracovních dní od
vystavení objednávky Kupujícím.
3.8.2. Místem plnění dodávek služeb bude provozovna Prodávajícího, případně jím
nabídnuté školicí středisko.

3.9.

Další poţadavky
3.9.1. Modifikace – informace o zavedení modifikace se poskytuje cestou Servisních
bulletinů.
3.9.2. Technická pomoc – Kupující může požádat o konkrétní technickou pomoc.
Prodávající na základě objednávky Kupujícího a cenové nabídky Prodávajícího
odešle do objektu Kupujícího potřebný počet členů technického personálu
poskytovatele za účelem pomoci specialistům Kupujícího při technické údržbě,
vyhledávání a odstraňování závad.
3.9.3. Technické publikace – budou dodány DDP (bez placení cla), v anglickém
jazyce a budou mít elektronickou a tištěnou formu, pokud jsou obě formy
dostupné.
3.9.4. Dodávky – zboží objednané v rámci této rámcové dohody bude dodáno DDP
Praha Letiště Václava Havla, hangár D, Incoterms 2010.
3.9.5. Balení – dodávky budou řádně zabezpečeny, zabaleny, označeny a budou
vybaveny příslušnými dokumenty.

3.10.

Komunikace Kupujícího a Dodavatele bude zabezpečena následujícím způsobem:
- pevné telefonní linky v pracovní dny v době od 7.00 do 18.00 hodin,
- faxová linka v pracovní dny v době od 7.00 do 18.00 hodin,
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- mobilní telefony 24 hodin denně,
- e-mailové spojení 24 hodin denně,
Celní projednávání zboží:
- celní projednávání zboží zajišťuje Prodávající komplexně vlastními silami.
Doprava zboží:
- je zajišťována standardně leteckými přepravci, případně expresními kurýrními
službami.
Čl. 4. Cena
4.1.

Cena za jednotlivé dodávky zboží a služeb bude vypočtena ze zahraniční katalogové
ceny výrobce s vyznačenou slevou a odsouhlasené Kupujícím. Takto vypočtená cena
bude základem pro výpočet kupní ceny. Ceny oprav a generálních oprav budou
poskytnuty po prohlídce jednotlivých položek u výrobce, v opravárenském středisku,
popřípadě u Kupujícího a odsouhlaseny Kupujícím. Ceny technické pomoci a
technické dokumentace budou poskytnuty na základě žádosti.

4.2.

V základu kupní ceny není zahrnuto případné clo, DPH, dopravní výlohy, pojištění
zboží při vývozu do oprav a obchodní výkon Prodávajícího.

4.3.

Kupní cena zboží a poskytnutých služeb bude stanovena:
- obchodní paritou, která vznikne vynásobením zahraniční katalogové ceny, včetně
vyznačené slevy, v USD, resp. v EUR (v závislosti na tom, odkud bude zboží
zasláno, nebo kde bude služba poskytnuta), kurzem ČNB devizy prodej platným
v den propuštění zboží do volného oběhu v souladu s celními a daňovými
předpisy,
- přičtením obchodních nákladů (dopravy, bankovních výloh a pojistného při
vývozu, případně cla),
- přičtením obchodního výkonu Prodávajícího ve výši 6% z obchodní parity
navýšené o obchodní náklady,
- přičtením DPH vypočtené ze součtu obchodní parity, obchodních nákladů, dle
platných daňových předpisů.

4.4.

Další prokazatelné výdaje neobsažené v kupní ceně
přefakturovány ve skutečné výši podle cen obvyklých na trhu.

4.5.

Celková cena za předmět plnění nepřekročí finanční objem 98 082 600,- Kč včetně
DPH.

budou

Kupujícímu

Čl. 5. Platby a fakturace
5.1.

Platby za jednotlivé dodávky zboží a služeb, které jsou předmětem této Rámcové
dohody, budou provedeny na základě faktur, vystavených Prodávajícím k tíži
Kupujícího, po dodání zboží nebo služby a potvrzení převzetí Kupujícím.

5.2.

Faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů po vzniku práva fakturovat a bude
obsahovat označení faktury a její číslo a datum jejího vystavení, název a sídlo
Prodávajícího, Kupujícího (Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha
7), a příjemce faktury (Letecká služba Policie České republiky, poštovní úřad 614,
schránka 35, Letiště Václava Havla Praha, hangár D, 161 01 Praha 6, Česká
republika) množství dodaného zboží a jeho popis, datum uskutečnitelného
zdanitelného plnění, bankovní spojení Prodávajícího, cenu dodaného zboží bez DPH,
procentní sazbu a výši DPH zaokrouhlenou na celé desetihaléře nahoru, cenu s DPH,
obchodní výkon Prodávajícího, dopravné, popř. clo, fakturovanou částku a údaj o
splatnosti faktury.
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5.3.

Faktura bude vystavena v souladu s právními předpisy a bude splňovat náležitosti
daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a ust. §
435 občanského zákoníku.

5.4.

Společně s fakturou budou dodány kopie dodacích listů podepsané Kupujícím a
akceptačních protokolů podepsaných oběma smluvními stranami.

5.5.

Splatnost faktur bude 30 dní ode dne jejího doručení na adresu příjemce faktury.
V případě předložení faktury v období od 12. prosince do 31. prosince bude splatnost
faktury stanovena na 90 dnů ode dne doručení Kupujícímu.

5.6.

Kupující je oprávněn fakturu do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení, pokud obsahuje
nesprávné cenové údaje, neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí nebo je
vystavena v rozporu s právními předpisy. V případě vrácení faktury je Prodávající
povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury fakturu opravit nebo
vyhotovit fakturu novou. Po vystavení opravené faktury běží nová doba splatnosti.

5.7.

Kupující neposkytuje zálohy. Za úhradu fakturované ceny se považuje její odepsání
z účtu Kupujícího.

Čl. 6. Nabytí vlastnického práva ke zboţí
a přechod nebezpečí škody na zboţí
6.1.

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od
přepravce nebo Prodávajícího. Toto ustanovení se netýká oprav leteckého materiálu,
který zůstává majetkem Kupujícího.

6.2.

Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího
okamžikem fyzického převzetí zboží Kupujícím v místě plnění. Převzetím se rozumí
vyzvednutí zboží Kupujícím v místě plnění po jeho příchodu a případném celním
projednání u smluvního přepravce Prodávajícího.

Čl. 7. Záruky a reklamace
7.1.

Délka záruky na jakost zboží je 24 měsíců na jakékoliv vady materiálu, jakost nebo
výrobní vady, pokud výrobce nestanoví jinak. Pokud výrobce stanoví jinak, bude
konkrétní délka záruční lhůta, stanovená výrobcem pro daný výrobek Kupujícímu
oznámena Prodávajícím v příslušné nabídce na dodávku zboží nebo oprav.

7.2.

Záruční lhůta na jakost zboží začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

7.3.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou měl předmět plnění vadu bránící jeho
řádnému užívání.

7.4.

Poskytnutá záruka se vztahuje na všechny části předmětu plnění včetně jeho
příslušenství.

7.5.

Záruka se vztahuje na funkčnost předmětu plnění, jakož i na jeho vlastnosti
požadované Kupujícím.

7.6.

Kupující bude reklamovat případnou nekompletnost a vady zboží písemně u
Prodávajícího, neprodleně po jejich zjištění.

7.7.

Prodávající je povinen neprodleně po oznámení nekompletnosti či vady zboží tuto
skutečnost projednat s Dodavatelem a zajistit náhradní plnění, případně opravu.
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7.8.

Veškeré zjištěné nedostatky a vady předmětu plnění, které se vyskytnou v záruční
době, odstraní Prodávající bezplatně bez zbytečného odkladu po jejich oznámení
Kupujícím.

7.9.

Prodávající odpovídá Kupujícímu za případnou škodu, která mu vznikne z titulu
neodstranění vady na předmětu plnění Prodávajícím ve sjednaném termínu.
Čl. 8. Sankce

8.1.

V případě prodlení Kupujícího s úhradou daňového dokladu - faktury za dodané
zboží a služby uhradí Kupující Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z oprávněně fakturované částky bez daně z přidané hodnoty za každý i započatý den
prodlení.

8.2.

V případě nedodržení termínu plnění podle Rámcové dohody, lhůty pro odstranění
nedostatků a vad předmětu plnění za každý jednotlivý nedostatek a každou
jednotlivou vadu zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z ceny zboží, bez DPH za každý i započatý den prodlení.

8.3.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké
výši vznikla druhé straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně
vedle smluvních pokut a úroků z prodlení v plné výši.

8.4.

Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy
byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení,
a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

8.5.

Smluvní strany nepřipouští omezení odpovědnosti za škodu, výše náhrady škody a
sankcí uvedených výše, a to ani v případě, že je pro příslušné porušení sjednána
smluvní pokuta. Smluvní strany nepřipouští ani jakékoliv ujednání, které by předem
omezovalo výši škody, kterou lze při porušení Rámcové dohody předvídat.
Čl. 9. Závěrečná ustanovení

9.1.

Smluvní strany se zavazují poskytovat si veškerou nezbytnou součinnost k naplnění
účelu této Rámcové dohody.

9.2.

Tuto Rámcovou dohodu lze doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky
odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.

9.3.

V případech podstatného porušení smlouvy má každá ze stran právo v souladu
s ustanovením Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy. Za podstatné porušení
Rámcové dohody považují smluvní strany nedodání dodávky Prodávajícím v termínu
stanoveném objednávkou, nebo v termínu dohodnutém s Kupujícím a dále nedodání
dodávky Prodávajícím v požadovaném množství, kvalitě a provedení a dále
neposkytnutí nebo opožděné poskytnutí součinnosti při zabezpečování dodávek
služeb (opožděné předávání požadavků, zkreslování údajů pro celní řízení, apod.) ze
strany Kupujícího.

9.4.

Tato Rámcová dohoda může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran,
výpovědí bez uvedení důvodů, kdy výpovědní doba činí tři měsíce a běh výpovědní
doby počíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Kupující je
oprávněn odstoupit od Rámcové dohody, jestliže byl na majetek Prodávajícího
vyhlášen konkurz nebo řízení o vyrovnání nebo v případě podstatného porušení
Rámcové dohody Prodávajícím. Oznámení úmyslu odstoupit od Rámcové dohody
musí být podáno písemně.
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9.5.

Smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto Rámcovou
dohodou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.6.

Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb. o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového
vztahu vyplývajícího z Rámcové dohody.

9.7.

Prodávající souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve
smlouvě včetně ceny předmětu Rámcové dohody.

9.8.

Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž Kupující obdrží tři
výtisky a Prodávající obdrží jeden výtisk. Každý výtisk obsahuje 7 stran.

9.9.

Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami a její platnost končí vyčerpáním objemu plnění v souladu s ustanovením
článku 2. 3. Rámcové dohody, nejpozději však do čtyř let od podpisu Rámcové
dohody.

V ………… dne

………….……………………………….
(Doplní dodavatel)

V………….. dne

………………………………….
plk. Ing. Tomáš Hytych
ředitel
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