
Smlouva o dílo č. 155210222 
„MEDEVAC - technické zhodnocení"

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Ministerstvo obrany

Se sídlem: 

zastoupena:

Se sídlem kanceláří: 
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Tychonova 1,160 01 Praha 6

JUDr. Jitkou Nalevajkovou, ředitelkou odboru vyzbroj ování
vzdušných sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694

ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28,110 03 Praha,

Vyřizuje ve věcech smluvních: Bc. Petra Nováčková

Vyřizuje ve věcech technických a organizačních:

Ing. František Karel

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
Odbor vyzbrojování vzdušných sil 
nám. Svobody 471 
160 01 Praha 6

dále jen „objednatel" na stranč jedné

a

Glomex MS, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140652
Se sídlem: 
zastoupena:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Vyřizuje:

Adresa pro doručování korespondence:
Pomněnková 61,106 00 Praha 10

Pod Lipami 2562/31, 130 00 Praha 3
Ing. Jiří Sadílek, jednatel
28426525
CZ28426525
Komerční banka a.s.

Ing. Radek Horčičák

dále jen „zhotovitel" na straně druhé

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znční pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ“) a příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., opravu autorském,
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o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisu (dále jen ,,AZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

ČI. 1
Ucel smlouvy

Účelem této smlouvy je zabezpečení potřebných podmínek pro případný transport pacientů na 
strategické vzdálenosti, a to státním letounem ČR v případě krizové situace prostřednictvím 
provedení zástavby jednotek pro přepravu pacienta a transportních nosítek do letounu.

ČI. 2
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek:

1, Zhotovitele provést zástavby systému „Medevac" do letounu A1RBUS A319-115 poznávací 
značky 2801 v plném rozsahu podle „Specifikace dí!a“, která je přílohou č. 1 (dále jen „příloha 
č. 1") této smlouvy.

2. Objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu dle čl. 4 této 
smlouvy.

ČI. 3

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla dle čl. 2 této smlouvy po podpisu této smlouvy 
v souladu s požadavky objednatele uvedenými včl. 5 odst. 3 a v příloze č. 1. Plnění díla 
ukončí nejpozději 30. listopadu 2016.

2. Místem plnění je dle povahy prováděných prací sídlo zhotovitele, servisní středisko 
zhotovitele nebo ccrtifikované pracoviště k provádění oprav a modifikací letounů AIRBUS 
A319-115 , Hamburk, Lufthansa Technik AG.V tomto místě bude dílo převzato objednatelem.

Čl. 4
Cena díla

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové ceně za dílo bez DPH (dále jen „celková cena bez DPH“), která činí:

13 429 726,- Kč,

(slovy: třináctmilionůčtyřistadvacetdevěttisícsedmsetdvacetšest korun českých).

DPH ve výši 21 % činí: 2 820 242,46 Kc,

(slovy; dvamilionyosmsetdvacettisícdvčstěčtyřicetdva 46/100 korun českých).

Celková cena za dílo včetně DPH (dále jen „celková cena včetně DPH14) činí:

16 249 968,46 Kč,

(slovy: šestnáctmilionůdvěstččtyřicetdevěttisícdevětsetšedesátosm 46/100 korun českých).

2. Celková cena bez DPH dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
spojené s plněním jeho závazků dle této smlouvy . Její rozklad je uveden v příloze Č. 4 „Cenový 
rozklad díla“ této smlouvy (dále jen „příloha č. 4“). Celková cena bez DPH je stanovena jako 
cena konečná a nepřekročitelná.
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3. K celkové ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výSi dle účinných právních předpisů ke dni 
zdanitelného plnění.

ČI. 5
Podmínky provedení díla

1. Zástupcem objednatele pro předání letounu k provedení díla jsou určeni:
• zástupci VÚ 8407

(dále jen „zástupce objednatele*).

2. Zástupcem objednatele pro převzetí díla po jeho provedení je určena komise složená
z následujících zástupců:

• zástupce OVL SDK MO

• zástupce SVA OVVzS
• zástupce VeVzS
• zástupci VÚ 8407
• zástupce Odboru vojenského zdravotnictví SPod MO

3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost potřebnou ke splnění závazků 
z této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen oznámit zástupci objednatele ve věcech technických a organizačních 
faxem nebo e-mailem termín a místo předání letounu k provedení díla nejpozději 30 
kalendářních dnů předem.

5. Zástupce objednatele je povinen předat zhotoviteli k poskytnutí plnění funkční (viz odst. 6., 
7., a 8. tohoto článku) letoun AIRBUS A319-115 pozn. zn. 2801 (dále jen „letoun44) v místě 
plnění a termínu určeném v oznámení objednateli.

6. Letoun bude předán zhotoviteli s veškerou řádně vyplněnou a uzavřenou technickou 
dokumentací a ve stavu umožňujícím provedení díla. Letoun musí mít dostatečnou zálohu 
provozní lhůty meziopravní pro dokončení a předání díla.

7. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že se při předání letounu k provedení díla připouští 
porucha, vada nebo odchylka u komponentů, jenž neovlivní provedení díla a další provoz 
letounu.

8. Po provedení prohlídky letounu (v rozsahu předletové kontroly) a kontroly úplnosti technické 
dokumentace (vyplnění a uzavření) bude zhotovitelem a zástupcem objednatele sepsán 
a podepsán „Protokol o předání letounu k provedení díla* který je přílohou č. 2 smlouvy (dále 
jen „příloha č. 2“).

9. Zhotovitel je povinen předávat zástupci objednatele informace o zásadních vadách věci 
zjištěných při provádění díla. V případě poruchy, vady nebo odchylky od technické specifikace 
komponentů letounu nezaviněné zhotovitelem, mimo položek nově pořizovaných 
zhotovitelem, zajistí objednatel opravu vadných komponentů nebo dodávku náhradních 
komponentů. Zhotovitel požádá zástupce objednatele o náhradu vadných komponentů dle 
tohoto článku písemně (e-mailem nebo faxem). O způsobu náhrady vadných komponentů, 
termínu a místě řešení náhrady informuje zástupce objednatele písemně (e-mailem nebo 
faxem) zhotovitele do 3 pracovních dnů od doručení informace zhotovitele. Náhradu vadných 
komponentů předá zástupce objednatele zhotoviteli bez zbytečného prodlení v termínech 
umožňujících plynulé pokračování v provádění díla.

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatého letounu proti 
ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jeho předání zástupci objednatele po řádném
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provedení díla.

11. Zástupce objednatele má právo kdykoli kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zhotovitel je 
povinen mu takovouto kontrolu umožnit. Pokud zástupce objednatele zjistí, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s ustanoveními této smlouvy, příslušnými předpisy a povinnostmi 
vyplývajícími z ustanovení § 2586 a násl. OZ, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní do 72 hodin od doručení písemného upozornění objednatele, 
jeho postup bude chápán jako podstatné porušení smlouvy a objednatel bude oprávněn od 
smlouvy odstoupit.

12. Zástupce objednatele rozhodne, které demontované a dále nepoužitelné díly je zhotovitel 
povinen předat objednateli společně s dílem, přičemž ostatní je zhotovitel povinen na své 
náklady zlikvidovat v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy jako odpad, stejně 
jako další neupotřebitelný materiál vzniklý v průběhu provádění díla.

13. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jiným osobám při provádění činnosti související s plněním 
předmětu této smlouvy. Tato smlouva musí být uzavřena na pojistnou částku ve výši alespoň 
100 000 000,- Kč. Spoluúčast prodávajícího přitom nesmí být vyšší než 10% pojistné částky. 
Pojistná smlouva musí mít platnost po celé období plném předmětu smlouvy. Zhotovitel je 
povinen kdykoliv na písemné vyžádání objednatele pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát 
o uzavřené pojistné smlouvě předložit, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od vyžádání. 
V případě, že zhotovitel plní předmět smlouvy prostřednictvím subdodavatele, platí povinnosti 
dle tohoto odstavce i vc vztahu k takovémuto subdodavateli, přičemž subdodavatelovu 
pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát o uzavřené pojistné smlouvě na vyžádání 
objednatele dle věty předchozí předkládá rovněž zhotovitel, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů 
od vyžádání objednatelem.

ČI. 6

Převzetí díla objednatelem

1. Po provedení díla zhotovitel 5 dnů předem vyzve zástupce objednatele ve věcech technických 
a organizačních k převzetí díla telefonicky a faxem nebo e-mailem.

2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupcům objednatele řádnou kontrolu při předání díla 
a poskytnout asistenci při provádění pozemních a letových zkoušek, včetně provádění 
certifikačmho (zalétávacího) letu s instalací PTU na palubě letounu v délce 60 min. 
Certifikační let bude proveden na náklady objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že při předání 
díla bude přítomna osoba pověřená zhotovitelem se znalostí českého jazyka, která bude 
schopna řešit případné nedostatky zjištěné při předání díla. V opačném případě zástupce 
objednatele není povinen dílo převzít. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla předvést 
zástupcům objednatele plnou funkčnost díla a seznámit je s veškerými skutečnostmi, postupy 
a zásadami nutnými k řádnému užívání díla.

3. Zástupce objednatele není oprávněn převzít dílo, které vykazuje vady nebo odporuje smlouvě. 
O převzetí, případně nepřevzetí díla v rámci kontroly technického stavu a úplnosti 
předávaného díla podle příslušné technické dokumentace, sepíší a podepíší zástupci 
objednatele dle čl. 5 odst. 2 (tj. komise) a zhotovitel přílohu č. 2, po splnění díla ve třech 
výtiscích. Datum podpisu přílohy č. 2 oběma stranami se považuje za datum předání díla.

4. Zhotovitel je povinen přílohu č. 2 po splnění díla označit číslem této smlouvy uvedeným 
objednatelem v jejím záhlaví. Jeden výtisk přílohy č. 2 po splnění díla obdrží zástupce 
objednatele a dva výtisky obdrží zhotovitel s tím, že jeden z těchto výtisků je zhotovitel 
povinen přiložit k faktuře daňovému dokladu.
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5. V příloze č. 2 po splnění díla bude zejména uveden popis technického stavu 
a úplnost letounu. V případé nepřevzetí díla bude o tom proveden zápis za účasti obou 
smluvních stran, ve kterém sc uvedou důvody nepřevzetí díla.

6. V rámci předávání letounu předvede zhotovitel zástupci objednatele celkovou funkčnost díla.

7. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů ve smyslu ust. § I47a odst. 
4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém 
uvede subdodavatele Jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny díla. Zhotovitel 
předloží objednateli seznam subdodavatelů do 60 kalendářních dnů od řádného splnění 
předmětu smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto 
seznamu seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 kalendářních dnů přede dnem předložení seznamu 
subdodavatelů.

ČL 7
Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruční podmínky

1. Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad, tzn. logických, funkčních, technologických, 
administrativních a právních.

2. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob, jestliže budou součástí díla.

3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců. Zhotovitel se zavazuje, že v této 
době bude dílo použitelné pro smlouvou stanovený účel a že si po tuto dobu zachová smluvené 
vlastnosti.

4. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního převzetí díla dle ěl. 6 smlouvy.

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady.

6. Zástupce objednatele bude vady díla uplatňovat u zhotovitele faxem nebo e-mailem, a to na 
fax. č.; 226 013 280 nebo na e-mail adresu info@glomcx-ms.com. Lhůta k odstranění vad běží 
od okamžiku oznámení vad zhotoviteli, které musí být vždy podepsáno zástupcem objednatele 
nebojím pověřenou osobou.

7. Zástupce objednatele je povinen použít vzor „oznámení o uplatnění práv zodpovědnosti za 
vady44, které je přílohou č. 3 teto smlouvy (dále jen „příloha 5. 3“). Reklamace je uplatněna 
dnem prokazatelného odeslání tohoto oznámení zhotoviteli. Zhotovitel má povinnost se 
k uplatněným vadám vyjádřit, a to do 21 kalendářních dnů od uplatnění. Pokud tak neučiní, má 
se zato, že uplatněné vady uznal v plném rozsahu.

8. V případé oprávněné reklamace je zhotovitel povinen odstranit reklamované vady díla 
v termínu do 30 kalendářních dnů od uznání reklamace či uplynutí lhůty k vyjádření dle 
předchozího odstavce tohoto článku smlouvy v případě vady odstraňované na území České 
republiky, resp. do 60 kalendářních dnů v případě vady, kdy je objektivně nutné odstranit vadu 
mimo území České republiky. Zhotovitel tuto skutečnost písemně doloží k příloze č. 3. Záruční 
doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace.

9. Odpovědnost za vady díla sc řídí ust. § 2615 a násl. OZ.

ČI. 8

Fakturační a platební podmínky

1. Právo na fakturaci vzniká zhotoviteli potvrzením přílohy č. 2 zástupcem objednatele, přičemž 
zhotovitel je povinen fakturovat cenu za dílo v souladu příslušnými ustanoveními smlouvy 
a přílohou č. 4 této smlouvy.

/
/
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2. Faktura bude objednateli doručena ve dvou výtiscích doporučeně nebo osobně na adresu 
objednatele pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen vystavit faktury v souladu s ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění a v souladu s ust. § 435 odst 1 OZ. Kromě těchto 
náležitostí musí faktury' obsahovat tyto údaje a náležitosti;

• označení dokladu jako faktura a její číslo;
• číslo smlouvy uvedené objednatelem v záhlavní smlouvy;
• datum vystavení a splatnost faktury;
• IČO a DIČ smluvních stran;
• číslo bankovního účtu zhotovitele a název banky;
• počet příloh a razítko zhotovitele s podpisem osoby oprávněné podepisovat za 

zhotovitele faktury;
• v příloze faktury zhotovitel přiloží objednatelem potvrzenou přílohu č. 2 po splnění díla 

vztahující se k danému plnění a v případě využití subdodavatele kopie faktury 
vystavených tímto subdodavatelem vztahující se k příslušnému fakturovanému plnění.

• na faktuře musí být uvedeny identifikační znaky objednatele v následujícím znění:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

v zastoupení:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
Odbor vyzbrojování vzdušných sil 
nám. Svobody 471 
160 01 Praha 6

4. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí být 
předložena objednateli k proplacení nejpozději do 10. prosince daného roku. V případě, 
že bude faktura doručena po 10. prosinci příslušného roku, bude považována za doručenou dne 
28. února roku následujícího. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele.

5. Všechny částky poukazované mezi zhotovitelem a objednatelem v souvislosti s plněním této 
smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených 
s převodem na účty smluvních stran.

6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti, ncobsahuje-li některý 
výše uvedený údaj nebo má jiné závady v obsahu nebo není doručen v požadovaném počtu. 
Pro dodržení lhůty postačí, aby byla faktura v této lhůtě objednatelem odeslána. Ve vrácené 
faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení faktury. V případě oprávněného vrácení 
se zhotovitel zavazuje vystavit faktum novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel se zavazuje novou 
fakturu doručit objednateli na adresu pro doručování korespondence, a to do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení vrácené faktury zhotoviteli.

7. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

8. Pokud budou u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle ustanovení 
§ 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude
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objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištční dané podle ustanovení 
§ 109a tohoto zákona.

ČI. 9
Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem letounu a věcí určených k provedení díla dodaných objednatelem je a zůstává 
objednatel.

2. Nebezpečí škody na předaných věcech přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem jejich 
převzetí a podpisem přílohy č. 2 k provedení díla a zpětně zc zhotovitele na objednatele po 
podpisu přílohy č. 2 po splnění díla dle této smlouvy podepsaného zástupcem objednatele 
a zhotovitelem.

3. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla 
na základě přílohy č. 2 po splnění díla podepsaného zástupcem objednatele 
a zhotovitelem.

ČL 10

Smluvní pokuty a úrok r prodlení

1. Neprovedc-li zhotovitel dílo do termínu, který je stanoven včl. 3 odst. 1 této smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z celkové ceny včetně DPH.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury), řádně vystavené 
zhotovitelem za plnění díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

3. Neodstraní-Ii zhotovitel vady díla v záruce na jakost dle 51. 8 odst. 3 a násl. této smlouvy do 30 
resp. 60 kalendářních dní od jejich oznámení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za 
každý i započatý den prodlení s odstraněním vad smluvní pokutu vc výši 0,05% z celkové ceny 
včetně DPH.

4. Smluvní pokutu hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé stranč 
v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

5. Právo vymáhat a fakturovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká zhotoviteli 
a objednateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty a úrok 
z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury, kterou byly 
vyúčtovány povinné straně.

6. V případč prodlení zhotovitele s rádným plněním jeho závazků dle čl. 6 odst. 7 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 750,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.

ČI. 11
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:
a) dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně a prokazatelně 

vynaložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
b) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení 

zhotovitelem, s tím, že podstatným porušením se rozumí;

• prodlení zhotovitele s prováděním díla delším než 60 kalendářních dní,

• prodlení zhotovitele s odstraňováním vady díla v záruce za jakost dle čl. 8 odst. 3 
a násl. teto smlouvy delším než 60 kalendářních dní.

G=-
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• dodání díla s vadami, které zcela vylučují použití díla k jeho zamýšlenému účelu,

• porušení povinností zhotovitele dle čl. 5 odst. 11 této smlouvy,

• zhotovitel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

c) splněním všech závazků řádně a včas,

d) jednostranným odstoupením objednatele od této smlouvy pro případ vyhlášení 
insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo byl-Ii vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
insolvenčního řízení,

e) výpovédí ze strany objednatele bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 30 kalendářních 
dnů, která počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé straně.

2. V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení 
zhotovitelem nemá zhotovitel právo na náhradu vynaložených nákladů.

ČL 12

Závěrečná ujednání

1. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými a oboustranně podepsanými, 
vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. O změnách v osobách 
či identifikačních údajích těchto osob nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný 
dodatek dle tohoto odstavce. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro 
notifikování takovýchto změn postačuje písemné oznámení druhé smluvní stranč, které však 
musí být učiněno bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.

2. Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních, zástupce objednatele a zástupce 
zhotovitele mohou činit pouze úkony, ke kterým je opravňuje tato smlouva, přičemž takové 
úkony, které by znamenaly změnu předmětu smlouvy, sjednaného termínu plnění nebo měly 
bezprostřední vliv na cenu, musí být vždy sjednány formou písemného dodatku vzájemnč 
odsouhlaseného smluvními stranami. Úkony učiněné nad takto vymezený rámec jsou neplatné.

3. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho 
osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností, které 
vyplývají z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

4. Zhotovitel tímto uděluje objednateli nevýhradní právo (licenci) užívat veškerá práva 
duševního vlastnictví, která se vztahují k provedené modernizaci, jestliže se takové právo 
odvozuje od osoby zhotovitele či jeho subdodavatelů. Toto právo objednatele (licence) je časově 
a územně neomezeno. Odměna za poskytnutí práva užít předmětná právaje součástí celkové ceny 
za splnění předmětu smlouvy dle ěl. TV této smlouvy. Objednatel není oprávněn poskytnout právo 
užít předmětné právo duševního vlastnictví zcela ani zčásti třetí osobě.

5. Smluvní strany se dohodly, že za informace tvořící obchodní tajemství dle ust. § 504 OZ považují 
informace obsažené v Příloze č. 4 této smlouvy' a dále pak jednotlivé položkové ceny uvedené ve 
fakturách, a to jak zhotovitele, tak jeho subdodavatelů, a případně v dalších dokumentech jako 
jsou výzvy, poptávky, nabídky, objednávky, výstupy jednám hodnotící komise týkající sc 
smluvních stran, přílohy této smlouvy a její dodatky včetně případných příloh k těmto dodatkům. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto deklarují, že výše specifikované utajované údaje 
nejsou informacemi o rozsahu a příjemci veřejných prostředků ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněm pozdějších předpisů. Vlastníkem
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těchto konkurenčně významných, určitelných, ocenitelných a v příslušných obchodních kruzích 
běžně nedostupných informací je zhotovitel. Smluvní strany tímto deklarují, že toto ustanovení je 
odrazem vůle zhotovitele zajistit odpovídajícím způsobem utajení předmětných informací. Tyto 
informace nesmějí být poskytovány třetím stranám bez předchozího výslovného písemného 
souhlasu zhotovitele.

6. V případč vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plném tohoto smluvního 
vztahu, je povinností smluvní strany, která vznik takovéto skutečností zjistí, neprodleně o této 
skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se 
zavazuje navrhnout způsob řešení vedoucí k jejich odstranění.

7. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českými právními předpisy a právní vztahy 
neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními OZ a předpisy souvisejícími.

8. V případč, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně 
aplikována ustanovení této smlouvy.

9. Smluvní strany se dohodly, že korespondence mezi nimi bude doručována doporučeně každé 
smluvní straně na její adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví této smlouvy.

10. Smlouvaje vyhotovena ve 2 výtiscích o 9 listech a 4 přílohách o 13 listech. Každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom výtisku. Oba výtisky mají stejnou platnost.

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními 
OZ.

13. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by uzavření 
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky 
plynoucí s vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem 
smlouvy připojují pod ní své podpisy.

14. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace díla
Příloha č. 2: Protokol o předání letounu k provedení/ po splnění díla 
Příloha č. 3: Oznámení o úplatném práv z odpovědnosti za vady 
Příloha č. 4: Cenový rozklad díla

V Praze dne Ť>/S 2016

JUDr. Jitka Nalevajková 
ředitelka

V Praze dne J'?. 2016

Ing. Jiří Sadílek, jednatel 
Glomex MS, s.r.o.

GLOMEXS
Pod Lipanu 31 
130 Otí Prala 3
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. 155210222

Specifikace díla

Požadavky

1. Zástavba MEDEVAC do letounu A319-115 pozn. zn. 2801 musí být technickým řešením 
a vybavením shodná s řešením uplatněným u letounu A319-115 pozn. zn. 3085. Vybavení 
k provedení této zástavby (PTU = Patient Transport Unit a transportní nosítka) zapůjčí 
objednatel na vyžádání zhotovitele na dobu nezbytně nutnou k ověření funkčnosti 
zástavby a provedení certifikačního letu.

2. Zástavba musí umožnit přepravu až dvou těžce raněných (vážně nemocných) osob 
vyžadující intenzivní péči a diagnostiku zdravotního stavu za pomocí instalace dvou PTU 
a/nebo přepravu až 4 osob na lehátkách v zadní části kabiny cestujících.

3. Konstrukční řešení výše uvedené zástavby (Updating Engineering Bulletins) musí 
zpracovat projekční organizace, která je držitelem Osvědčení DOA (Design Organisation 
Approval Certificate) dle EASA Part 21 pro typ letounu A320 Family.

4. Provedení úprav konstrukce letouny na zástavbu PTU do výše uvedeného letounu musí 
být realizována organizací, která je držitelem POA (Production Organisation Approval 
Certificate), dle EASA Part 21 nebo organizací MOA (Maintenance Organisation 
Approval Certificate), dle EASA Part 145 pro typ letounu A320 Family.

5. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen doložit, že je schválenou organizací 
oprávněnou k projektování (DOA - Desing Organisation Approval) a k údržbě 
(Maintenence Organisation Approval) pro zástavbu zařízení PTU (Patient Transfer Unit) 
do A319, včetně zapracování změn do provozní a průvodní dokumentace cestou držitele 
Typového certifikátu (TC) letounu A319. Objednatel doporučuje v zájmu zachování 
jednotnosti zástavbu realizovat v souladu s dokumentem STDD 25-07/01M schváleným 
EASA a FAA.

Specifikace díla

6. Obsahem zástavby - provedení díla je:

4.1. Provedení úpravy elektrické instalace letounu pro potřeby napájení PTU z palubní 
sítě, což zahrnuje:

• instalaci zásuvek v zadní části kabiny cestujících na pravé a levé straně pro 
připojení PTU s 3 fázovým napětím 115V 400Hz, tak aby nebyly viditelné a 
přístupné pro cestující pokud nebudou PTU instalovány,

• instalaci 3 fázového jistícího prvku na panelu 122VU pozici S30 v pilotní 
kabině a jeho připojení na sběrnici letounu 210XP a označení nápisem 
„MEDICAL SUPPLY“,

• instalaci veškeré elektroinstalace (kabely, svorkovnice atd.),

• zpracování aktualizace analýzy elektrické zátěže C-AAF 782- ELA (Electrical 
Load Analysis) s ohledem na zástavbu nových spotřebičů, případně využít 
dokumentaci k letounu A319-115 p. z. 3085.

4.2. Provedení úpravy konstrukce letounu pro možnost rychlého vypuštění kyslíku
z lahví instalovaných v PTU pro případ nouzové situace na palubě letounu.
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. 155210222

Všechny části vedení (trubky a hadice) vypouštění kyslíku nainstalovat bez 
jakéhokoliv mechanického napětí, v min. vzdálenosti 5cm od elektrických částí a 
elektrického vedení, v min. vzdálenosti 15 cm od palivových komponent, 
palivového vedení a pohyblivých částí. Všechny části vedení vzájemně propojit a 
uzemnit.

Výpust kyslíku nainstalovat v levé zadní části trupu mezi přepážkou č.61- 62 a 
STR 29-30 v souladu s dokumentací výrobce letounu Airbus A—319-115.

Povrch trupu v místě instalace výpusti ošetřit ochranným nátěrem v následujícím 
složení:

první vrstva - základní barva FCR (číslo materiálu 451102410) s tvrdidlem 
FCR (číslo materiálu 451102420),

druhá vrstva - základní barva CF 37047 (číslo materiálu 451102440) s 
tvrdidlem S6614 (číslo materiálu 451102430),

třetí vrstva - finální barva Aerodur C21/100 UVR DD/šedá.

4.3. Provedení úpravy vnitřního vybavení (krycích panelů) pro zabezpečení přípojem 
PTU. V zadní části kabiny cestujících mezi C61 a C63 nainstalovat na levou a 
pravou stranu sestavu spodního levého panelu PN: CAA0223A002 a sestavu 
spodního pravého panelu PN: CAA0223A001. Do vzniklých otvorů ve spodním 
levém a pravém panelu nainstalovat demontovatelné krycí panely PN: 
CAA0223A003 zamezující přístup cestujícím při demontovaných PTU.

4.4. Provedení modifikace odkládacích prostorů nad hlavami cestujících pro instalaci 
oddělovacího závěsu zabezpečujícího rozdělení kabiny cestujících na prostor pro 
přepravu raněných a prostor pro přepravu cestujících.

4.5. Provedení softwarového zajištění konfigurace „Medevac“ v systému CIDS 
(osvětlení interiéru, atd.) s dodáním SW konfigurace na médii pro užití v FAP.

4.6. Před předáním díla provedení čertifikačního (zalétávacího) letu za přítomnosti 
objednatele.

4.7. Provést certifikaci letounu s mže uvedeným vybavením ve verzi se 44 cestujícími:

• 1 ks PTU (LH = levá strana)
• 2 ks PTU (LH = levá strana, RH = pravá strana)
• 2 ks PTU a 2 ks lehátek
• 4 ks transportních nosítek

7. Instalované díly použité v rámci provedení zástavby - plnění musí splňovat platné normy 
a standarty vztahující se k danému výrobku a zhotovitel přiloží originál nebo úředně 
ověřenou kopii dokladu vydaného příslušnou národní nebo nadnárodní autoritou, který 
prokazuje, že položka zboží je jako výrobek schválena pro užití na daném typu letounu, 
a to v anglickém jazyce.

8. Bezprostředně po provedení zástavby zhotovitel zástupci dodá objednateli doklad 
o uvolnění zástavby do provozu (dokument Form—1), jako doklad o shodě se schváleným 
typem včetně aktualizované technické dokumentace zahrnující veškeré úpravy provedené 
na letounu.

9. Zhotovitel předá letoun A319-115 pozn. zn. 2801 ve verzi pro 44 cestujících, ve které byl 
letoun převzat k provedení díla.



Příloha 6.2: Protokol o předání letounu k provedení / po splnění díla
SMLOUVA O DÍLO č. 155210222

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
DELIVERYNOTE

1. PŘEDÁVAJÍCÍ
Name and Address of the Shipper 

Se sídlem:

2. PŘEBÍRAJÍCÍ
Name and Address of the Consigniee 

Se sídlem:

Předmět předání 
Delivered Item

Customer A/C Model
A/C

Product Dáte
A/C

Registra tion

Czech Air Force AirbusA-319-115 4.7.2006 2801

Fuel On Board

_____ _______ ..kg
Seriál Number

Flight Hours

TSN / TSO

Flight Cycles

CSN / CSO

Airframe 2801

Engine No.l 577655

Engine No.2 577669

APU P3217

Seznam dokumentace předané spolu s předmětem předání 
List of documents provided with the delivered item

ITEM Volume / Qty Remarks
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Příloha č. 2: Protokol o předání letounu k provedení / po splnění díla
SMLOUVA O DÍLO č. 155210222

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
DELIVERYNOTE

EQUIPMENT DELIVERED WITH THE A/C Airbus A-319CJ
MSN: 2801

Area Item
Volume
/Qty

Rema r ks

C
O

C
K

PI
T

KEY

FIRE EXTINGUISHER

PROTECTIVE BREATH1NG EQUIPMENT

FIREPROOF GLOVES

AXE

FL AS HLIGHTS

MANUALS

HEADSET

FLOPPY DISK BOXES

NLG STEERING PIN

LG LOCKING PIN

CREW VEST

SPÁRE PRINTER PAPER

SPÁRE BULBS SET

COAT HANGER

PROTECTIVE COVERS

F
W

D
 G

A
L

L
E

Y

MANUAL RELEASE TOOL

FIRE EXTINGUISHER

FLASH LIGHT

CREW VEST

DOOŘ LOCKING STRAP

FIREPROOF GLOVES

PORTABLE OXYGEN BOTTLE

PORTABLE OXYGEN MASK

SURVIVAL KIT

OVEN

TROLLEY

2 = G



Příloha č. 2: Protokol o předání letounu k provedení / po splnění díla
SMLOUVA O DÍLO č. 155210222

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
DEL1VERYNOTE

F
W

D
G

A
L

L
E

Y
CATERING BOX

COFFEE POT

WATER BOILER

EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER

REFRIGERATOR

F
W

D
 C

A
B

IN

PRINTER

DEFECT LOGBOOK

AIRCRAFT LOGBOOK

STRUCTURE DAMAGE

A-319 CJ CERTIFICATES

PROTECTIVE COVERS (SOFA, ARMCHAIR, FLOOR)

JOURNEY LOG

CLEANING KIT

HEADPHONE

SPÁRE SEAT BELT - GOLD

BLANKET

PILLOW

TOOL SET (STÁHLWILLE)

TECHNICIAN SERVICE KIT

COCKPIT SHADE SET

F
W

D
 B

IN

FIRST AID KIT

EXTRA CREW VEST

EXTRA PAX VEST

ETRA INFANT VEST

MEGAPHONE

PORTABLE OXYGEN BOTTLE

PORTABLE OXYGEN MASK

BABY SURVIVAL KIT

DEMO SET

LIFE LINE
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Příloha č. 2: Protokol o předání letounu k provedení / po splnění díla
SMLOUVA O DÍLO č. 155210222

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
DELIVERYNOTE

PA
X

C
A

B
IN

PAX LIFE VEST

FIRE EXTINGUISHER
A

F
T

 B
IN

FIRST AID KIT

MEGAPHONE

PORTABLE OXYGEN BOTTLE

PORTABLE OXYGEN MASK

PROTECTIVE BREATHING EQUIPMENT

SURVIVAL KIT

SPÁRE SEAT BELT - GOLD

SPÁRE SEAT BELT - GREY

SPÁRE SEAT BELT - INFANT

DEMO SET

EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER

NET

A
F

T
 G

A
L

L
E

Y

MANUAL RELEASE TOOL

FIRE EXTINGUISHER

FLASH LIGHT

CREW VEST

DOOŘ LOCKING STRAP

FIREPROOF GLOVES

CATERING BOX

COFFEE POT

WATER BOILER

OVEN

HOT JUG

TROLLEY

REFRIGERATOR

F
W

D
A

V
IO

B
A

Y

FLIGHT KIT
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Příloha ě. 2: Protokol o předání letounu k provedení / po splnění díla
SMLOUVA O DÍLO č. 155210222

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
DELIVERYNOTE

'o H
PATIENT TRANSPORT UNIT LHandRH

8
ce u

STRETCHER SET

H (V
p g o <

Název a adresa poskytovatele (subdodavatele)
Name and Address of the Provider (or relevant sub-contractor)

Předmět převzat dle podmínek uvedených Smlouvou**. ANO NE
The subjecí of the Delivery has been recieved according YES No
the condition given by the Contract**.

*) Nehodící se škrtněte 
Cross the Unsuitable

**) Jesliže NE, prosím dále specifikovat 
If NO, please specify the reason

Potvrzení předání předmětu předání v zastoupení předávajícího:
On behalfof the Shipper for acknowlegdment of handover of delivered item:

Datum:______ . 201__
Dáte:

Jméno a příjmení:
Name & Surname:

Podpis:
Signatuře:

Potvrzení převzetí předmětu předání v zastoupení přebírajícího:
On behalf of the Consigniee for acknowlegdment of recept of delivered item:

Datum:___ .___ . 201__
Dáte:

Jméno a příjmení : 
Name & Surname:

Podpis:
Signatuře:
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Výtisk č.:
Počet stran:
Počet příioh/stran:

Příloha č. 3 k
Smlouvě č. 155210222
Počet listů: 3

provozovatel — razítko

Dodavatel předmětu:

OZNÁMENÍ O UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY č.

na
(název vadného výrobku)

ze dne

Komise ve složení předsedy

a členů______________________________
po ohledání stavu výrobku, konstatovala:

série

1.
(název výrobku) 
________ , vyrobený

výrobní č.______________

_________výrobním závodem
(datum výroby)

se záruční lhůtou provozních hodin po dobu

______________ let.

Od počátku provozu výrobek odpracoval_______________ hodin.

(Uvést počet přistání)

Od ukončení modernizace výrobek odpracoval_______________ hodin.

(Uvést počet přistání)

1



Příloha č. 3 k
Smlouvě č. 155210222
Počet listů: 3

2. Provoz výrobku

(Uvést připomínky k dodržování návodů k použití a vedení záznamníku, s jakým palivem 
a olejem byl výrobek provozován.)

3. Popis vady výrobku:_________________________________________________________

(Datum a okolnosti, za nichž byla zjištěna vada, její krátký popis, předpokládané 
příčiny a následky vady.)

4. Přehled vadných agregátů a materiálů:

Vadné výrobky skladuje provozující organizace do obdržení pokynů zhotovitele.

5. Závěry komise.
Na základě uvedeného, má komise zato, že vadný výrobek

_______________________________________________________________________  pro další
provoz není vhodný a podléhá:

(Opravě, nahrazení novým. Uvést druh opravy a kde má být tato provedena — 
u provozující organizace nebo v závodě zhotovitele.)

K uschopnění výrobku jsou potřebné následující agregáty a materiály:

Vada vznikla

(Po uplynutí nebo během záruční lhůty; z důvodu výrobní vady, porušení pravidel pro 
provoz aj.)

(Opravu, výměnu)
výrobku provést na náklady



Příloha č. 3 k
Smlouvě č. 155210222
Počet listů: 3

(výrobního závodu nebo provozní organizace)

Pro vyřízení tohoto oznámení je nevyhnutné od zhotovitele vyžádat

(provést úplnou záměnu výrobku, zaslat jednotlivé agregáty a materiály - uvést jaké; 
provést opravu ve výrobním závodě; uhradit cenu uvedení za uschopnění výrobku atd.)

6. Doplňující údaje:
a) Výrobek do provozu_________________________________________

(neuveden, uveden jakým způsobem)

b) Výrobek byl dodán dle smlouvy č...................  ze dne ............ , obdržen

(uvést číslo a datum mezinárodní železniční průvodky, mezinárodního leteckého 
nákladního listu, protokolu o předání-převzetí, označení výrobku.)

7. K protokolu jsou přiloženy následující listiny, potvrzující oprávněnost uplatnění 
práv z odpovědnosti za vady (fotografie, vzorky, výsledky analýz, balící listy, plomby, jimiž 
byly zaplombovány reklamované výrobky aj.)

Předseda komise: 

Členové komise:
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Příloha č. 4 smlouvy o dílo č. 155210222

Cenový rozklad díla





Příloha č. 4 smlouvy o dílo č. 155210222


