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Rámcová kupní smlouva
"Dodávky osobních ochranných pracovních
pomůcek a výstroje"
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s výsledky zjednodušeného podlimitnlho řízení dle zákona
Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném zněnl, dle ustanoveni § 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoniku v platném zněni (dálejen "ObchZ")

Smluvní strany

KUPUJící:
Název:

Správa služeb hlavního města Prahy

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní adresa:
Kontaktní pracovník:

Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň
70889660
CZ70889660
Ing. Josefem J U RÁN K E M, ředitelem
PPF banka a.s.
2001360007/6000
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň
Jaroslava Schovancová, vedoucí oddělení hospodářské správy a logistiky

a

PRODÁVAJící:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
Zápis v OR:

PíCHA Safety, s.r.o.

V okruží 2158/12, 130 00 Praha 3
27208 117
CZ27208117
Ing. Petrem pí CH O U, jednatelem
Citibank Europe pic, organizační složka
8900005452/2600
266313 167
266315288
Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v
Praze, oddíl C., vložka 104539.
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I.
Předmět smlouvy
/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu
zboží, uvedené v odst. /1/ článku II. této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto
zboží.
/2/

Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v
termínech stanovených touto smlouvou.

/3/

Zboží bude dodáváno
postupem dle čI. III.

na základě dílčích objednávek,

dle této rámcové kupní smlouvy

II.
Zboží
/1/ Zbožím se ve smyslu této smlouvy rozumí osobní ochranné pracovní pomůcky a výstroj,
jejichž seznam je uveden v příloze této smlouvy.
/2/

Pokud nebude zboží dodáno v kvalitě, provedení a množství odpovídající této smlouvě, je
kupující oprávněn odmítnout převzetí takového zboží a požadovat dodání zboží ve sjednané
kvalitě, provedení a množství na náklady prodávajícího.

III.
Doba plnění
/1/ Prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy.
/2/ Plnění této smlouvy bude realizováno na základě dílčích objednávek, které budou písemnou
výzvou kupujícího k poskytnutí plnění, jež je návrhem na plnění předmětu této smlouvy, a
písemným potvrzením této výzvy, jež je potvrzením k plnění této smlouvy.
/3/ Objednávka kupujícího může být učiněna pouze prostřednictvím listovní zásilky zaslené na
adresu prodávajícího, faxem na č. 266 315 288 nebo emailem na adreseinfo@picha.cz .
Prodávající je povinen takto zaslanou objednávku přijmout.
/4/

Objednávka bude zejména obsahovat:
a. Identifikační údaje kupujícího
b. Množství a druh zboží
c. Bližší specifikaci místa plnění.

/5/

Za písemné potvrzení výzvy k plnění se pro účely této smlouvy považuje potvrzení
objednávky kupujícího prodávajícím, který je povinen jej odeslat bez zbytečného odkladu po
přijetí objednávky. Potvrzení objednávky může být učiněno pouze v elektronické podobě, a
to vždy emailem na adresu schovancova@sshmp.cz a dále na adresu objednávajícího, z níž
byla objednávka učiněna.

IV.
Cena
/1/ Kupní cena zboží je cena nejvýše přípustná.
/2/ Kupní cenou se rozumí cena uvedená jako nabídková cena v nabídce k veřejné zakázce,
zpracována do přílohy č. 1 této smlouvy.
/3/ Kupující se stává vlastníkem zboží po jeho převzetí.
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/4/ Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících
prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková
cena měněna.
/4/ Celková cena za kompletní splnění modelového příkladu definovaného v příloze č.1 zadávací
výzvy je v členění:
839463,60 Kč
celková cena bez DPH:
167892,72 Kč
výše DPH v platné sazbě:
1 007356,32 Kč
celková cena včetně DPH:

V.
Platební podmínky
/1/ Daňový doklad je prodávající oprávněn vystavit kupujícímu až po dodání a převzetí příslušné
dodávky a to vždy po jejím řádném převzetí kupujícím a současném podpisu předávacího
protokolu.
/2/

Úhrada dohodnuté ceny za bezvadné zboží bude provedena po převzetí zboží kupujícím,
fakturou splatnou do 14 dnů po jejím doručení kupujícímu.

/3/ Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve výši 1% z dílčí dodávky zboží s DPH a to za
každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit:
a) prodávající kupujícímu do 30 dnů ode dne doručení jejího
kupujícím za nesplnění závazku.
b) kupující prodávajícímu
nesplnění závazku.

písemného

vyúčtování

do 30 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování prodávajícím za

/4/ Kupující neposkytuje zálohy.
/5/

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového
č.235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

dokladu

dle

zákona

/6/ V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat
je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či
opravených dokladů.
VI.
Předání a převzetí zboží
/1/ Zboží bude dodáno prodávajícím okamžikem převzetí zboží kupujícím.
/2/ Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
VII.
Záruka za zboží
/1/ Prodávající přejímá záruku za zboží na dobu 24 měsíců.
/2/ Běh záruční lhůty počíná v den následující po dodání a převzetí zboží kupujícím. Její běh se
přerušuje po dobu trvání opravy (tj. ode dne předání do opravy do dne opravy včetně).
/3/ Záruční vady odstraní prodávající bezplatně v zákonné lhůtě, počínaje dnem předání zboží
k reklamačnímu řízení.
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Záruční vadou je vada, která se projeví během záruční doby a je v jejím průběhu řádně
nahlášena prodávajícímu.
Záruční vadou není vada, jež nemá příčinu ve vnitřních
vlastnostech zboží, je důsledkem neodborné manipulace, mechanického poškození nebo
nevhodně prováděné údržby a praní v rozporu s přiloženým návodem a pracími symboly na
etiketě.
XI.

Zvláštní ujednání
/1/ Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího
podpisu.
/2/

Smluvní strany
prohlašují,
že skutečnosti
uvedené v této smlouvě
nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu § 17 ObchZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

VIII.
Společná a závěrečná ustanovení
/1/ Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 262 odst. 1) a 2) obchodního zákoníku na tom, že na
jejich vzájemné závazkové vztahy se budou vztahovat příslušná ustanovení obchodního
zákoníku.
/2/ Povinností každé ze smluvních stran je bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní
straně případnou změnu v identifikačních údajích.
/3/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemné dohody obou
smluvních stran číslovanými dodatky k této smlouvě.
/4/

Vlastnosti a kvalitu výrobků může kupující v průběhu dodávky a dodatečně prověřovat
v rozsahu daném technickou specifikací, a to včetně zdravotní nezávadnosti materiálů
použitých při výrobě.

/5/ Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk
smlouvy.
/6/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
/7/ Tato smlouva se uzavírá na dobu 4 let s výpovědní lhůtou pro obě strany 3 měsíce.
/8/ Platnost této smlouvy automaticky
2500 OOO.-Kč bez DPH.
Příloha

Č.

1 smlouvy:

V Praze dne

I\~, ,\,

zanikne

při dosažení

celkové

výše plnění v částce

Seznam jednotkových cen

1(}',L

25. 07. 2012
V Praze dne

_

Za prodávajícího

Ing. Petr P í CH A
jednatel
PíCHA Safety, s.r.o.

služeb hlavního města Prahy

SPRÁVA SLUZEB
hlavního

města Prahy
8 Kundra\ka 19

\~~~o~~;~~~a
Dle: C170889660
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Příloha č.

Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP)
Technické požadavky na výrobky uváděné na český trh jsou v obecné rovině obsaženy v zákoně č. 22/1997 Sb., v platném technickém znění. Souvisejícím zákonem
týkajícím se bezpečnosti výrobků je zákon č. 102/2001 Sb., O obecné bezpečnosti výrobků a zejména NV 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
osobní ochranné prostředky. Každý OOPP bude opatřen značkou CE a příslušným piktogramem dle požadavku EN pro jednotlivé druhy OOP.
CENA BEZ DPH A S DPH UVEDENÁ V TABULCE JE JEDNOTKOVÁ

Druh OOPP

Brýle ochranné tónované

Brýle ochranné čiré

Bunda montérková

Bunda montérková odepínací rukávy
Bunda reflexní žlutá 7v1
Bunda zateplená
Cepice úpletová zimní - kulich
Holinky pryžové
Chránič sluchu mušlový

Specifikace, požadavky

Ochrana proti

Konstrukce pro práci v průmyslu, konstrukce musí splnit
normu EN166 proti pomalu letícím částicím do energie
0,56 J a rychle letícím částicím s nízkou energií,
nastavitelná ramínka, zorník povrstven proti poškrábání.
Stupeň ochrany proti slunečnímu záření 5.0 až 3.1
Konstrukce pro práci v průmyslu, polykarbonátové,
panoramatický zorník (měli by splňovat možnostnasadit
přes dioptrické brýle). Musí splnit normu EN166 proti
pomalu letícím částicím do energie 0,56 J a rychle
letícím částicím s nízkou energií nárazu, zorník třídy F

(VŽDY ZA 1 KUS/PÁR)!

Cena bez
DPH

Cena s DPH

Odletujícím částicím, proti
slunci
43,80 Kč

52,56 Kč

15,00 Kč

18,00 Kč

884,40 Kč

1 061,28 Kč

884,40 Kč

1 061,28 Kč

1467,60 Kč

1 761,12 Kč

430,80 Kč

516,96 Kč

27,20 Kč

32,64 Kč

236,90 Kč

284,28 Kč

87,20 Kč

104,64 Kč

Odletujícím částicím
i

Splnit požadavky EN 340. Materiál: minimální požadavek
65% bavlna, ochrana proti prořezu a mechanickému
lpoškozeru
Splnit požadavky EN 340. Materiál: minimální požadavek
65% bavlna, ochrana proti prořezu a mechanickému
Ipoškození
Splnit požadavky EN 471, třída 3:2, EN 343 třída 3:3
Splnit požadavky EN 340 a 342 Materiál: minimální
požadavek 65% bavlna, ochrana proti prořezu a
mechanickému poškození

Mechanickému
znečištění

poškození,

Mechanickému
znečištění

poškození,

Pletená čepice, materiál 100% akryl
Splnit požadavky EN 347, Materiál PVC, určené pro
ochranu před vodou, nečistotou, uklouznutím a
minimálními mechanickými riziky
Splnit požadaky EN352/1, hmotnost do 200g

Chladu
Postříkání, ponoření do vody

Splynutí s okolím
Chladu

Hluku
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Druh OOPP

Specifikace, požadavky

Ochrana proti
Mechanickému
znečištění

poškození,

Kabát pracovní

Splnit požadavky EN 340 a 342. Materiál: minimální
požadavek 65% bavlna, ochrana proti prořezu a
mechanickému poškození

Mechanickému
znečištění

poškození,

Kalhoty montérkové - vystužené

Splnit požadavky EN 340 Materiál: minimální požadavek
65% bavlna, ochrana proti prořezu a mechanickému
poškození, vystužená stehna
Splnit požadavky EN 340 Materiál: minimální požadavek
65% bavlna, ochrana proti prořezu a mechanickému
poškození

Mechanickému
znečištění

poškození,

Splnit poždavky EN 343, třída 3-2

Kalhoty montérkové - s laclem

Kalhoty pracovní - nepromokavé

Kalhoty pracovní - zateplené

Obuv pracovní - kotníková
Obuv pracovní - kotníková, zateplená
Obuv pracovní
špičce

polobotka - oceLtužinka ve

Obuv pracovní - sandále oceLtužinka ve
špičce
Obuv pracovní polobotka
Obuv pracovní polobotka - zateplená
Obuv typ" Prestige"

bílá nebo černá

Splnit požadavky EN 340 a 342 Materiál: minimální
požadavek 65% bavlna, ochrana proti prořezu a
mechanickému poškození
Splnit požadavky EN 345
Splnit požadavky EN 345
Splnit požadavky EN 345

173,50 Kč

208,20 Kč

203,10 Kč

243,72 Kč

Mechanickému poškození,
znečištění, chladu

321,60 Kč

385,92 Kč

Mechanickému poškození,
znečištění, chladu

322,80 Kč

387,36 Kč

268,00 Kč

321,60 Kč

297,20 Kč

356,64 Kč

268,00 Kč

321,60 Kč

276,40 Kč

331,68 Kč

267,60 Kč

321,12 Kč

300,00 Kč

360,00 Kč

663,60 Kč

796,32 Kč

Mechanickému poškození,
znečištění, chladu
Mechanickému poškození,
znečištění, chladu
Mechanickému poškození,
znečištění

Splnit požadavky EN 345

Mechanickému poškození,
znečištění, chladu
Mechanickému poškození,
znečištění, chladu
Mechanickému poškození,
znečištění

Stránka 2

Cena s DPH

516,96 Kč

Mechanickému

typ Prestige

Cena bez
DPH
430,80 Kč

Splnit požadavky EN 345

Splnit požadavky EN 345

PíCHA Sařety, s.r.o.

poškození

kLL-
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Stejnokroj

Ochranná pracovní přilba

Overal / kombinéza /

Specifikace, požadavky

Ochrana proti

lehká polyetylenová fasetová skořepina (přilba) s
Pádu předmětu na lebku
prodloužením nad zátylkem, zavěšena v šesti bodech na
PE náhlavním kříži, celková hmotnost do 500g, pro práci
do -30°C, životnost minimálně 5 let, certifikát dle normy
EN 397
Splnit požadavky EN 340 Materiál: minimální požadavek Mechanickému poškození,
65% bavlna, ochrana proti prořezu a mechanickému
znečištění
poškození

plCHA Safety, s.r.o.

Cena bez
DPH

Cena s DPH

198,00 Kč

237,60 Kč

376,80 Kč

452,16 Kč

Splnit požadavky EN 340 a 342 Materiál: minimální
požadavek 65% bavlna, ochrana proti prořezu a
mechanickému poškození

Mechanickému poškození,
znečištění, chladu

495,60 Kč

594,72 Kč

Reflexní vesta

Bez specielních požadavků
Splnit požadavky EN 471 třídy 3:2 a EN 533 index 1

Chladu
Splynutí s okolím

28,10 Kč
260,40 Kč

33,72 Kč
312,48 Kč

Respirátor (dýmy - mlhy)

Respirátor bez výdechového ventílku do 10x NPK P,

Vdechnutí pracových částic,

18,50 Kč

22,20 Kč

Respirátor (prach)

Respirátor bez výdechového ventílku do 4x NPK P,

Vdechnutí pracových částic

8,90 Kč

10,68 Kč

Rukavice antivibrační

Splnit požadavky EN30819, EN388, EN420, celo kožené

Vibracím

100,80 Kč

120,96 Kč

Splnit požadavky EN 388

Mechanickému
znečištění

poškození,

11,30 Kč

13,56 Kč

poškození,

20,50 Kč

24,60 Kč

33,20 Kč

39,84 Kč

Overal / kombinéza / - zimní
Ponožky zimní

Rukavice pracovní
Rukavice pracovní - zimní

Splnit požadavky EN 388 a 511

Mechanickému

Rukavice proti postříkání chem. látkami

Splnit požadavky EN374-2,3, pogumované

Chemickým látkám, postřiku,

Rukavice úpletové

Splnit požadavky EN 511

Chladu

Štít obličejový s možností náhr. zorníku

Konstrukce pro práci v průmyslu, konstrukce musí splnit

Odletujícím částicím

Splnit požadavky EN 340 a 342 Materiál: minimální
požadavek 65% bavlna, ochrana proti prořezu a
mechanickému poškození

Chladu

Vesta zateplená polyester - bavlna

černá, límeček zateplený, připínací vložka na zlo
modrá / černá - látková (nepromokavý materiál, vysoká
oarooropustnost)
lED technologie na baterky

Chladu
Povětrnostním vlivům

Bunda zátěžová
Bunda letní pasová
Čelovka

70,20 Kč

84,24 Kč

138,00 Kč

165,60 Kč

205,30 Kč

246,36 Kč

956,80 Kč

1 148,16 Kč

484,80 Kč

581,76 Kč

233,70 Kč

280,44 Kč

Stránka 3

~~,

Rámcová smlouva "Dodávky osobních ochranných pracovních pomůcek a výstroje"

Specifikace, požadavky

Stejnokroj

100% bavlna
Slunci
úprava proti povětnostním vlivům, které nejsou extrémní
ani výjímečné, nastavitelný pas, 65 % polyester,
35
% bavlna, vystužení materiálem 6000

Čepice GOLF
Kalhoty letní - krátké
Kalhoty letní
P/D

Kalhoty modré společenské
Košile bílá / modrá dlouhý rukáv
Košile bílá/modrá krátký rukáv
Kravata na gumičku
Nepromokavý
Obuv - lodičky

plášť + kalhoty nepromokavé
D

Pásek kožený
Plášť pracovní

3/4 klasický střih

Plášť s kapucí do deště PVC
Ponožky letní
Ručník pracovní - vaflový
Sako modré společenské

P/ D

Sandále - sálová obuv
Spona na kravatu
Sukně modrá společenská

Ochrana proti

D

Svetr modrý
Tričko s Hmečkem s krátkým rukávem

vzdušné, lehké, společenské, černé
55% polyester, 45% bavlna
55% bavlna, 45% polyester
55% bavlna, 45% polyester
modrá
bunda a kalhoty reflexní žluté z nepromokavého
materiálu, výstražný oděv dle EN 471
černé
černý, stříbrná spona
modrý
PVC, pláštěnka, modrá nebo zelená
min. 80% bavlna
100% bavlna
55% polyester, 45% vlna, podšívka 100% polyester
otevřená obuv, při výšších teplotách, vhodné do
místností s linem
připnutí kravaty ke košili
55% polyester, 45% vlna, podšívka 100% oolvester
1. [akost, 50% akrvl a 50% vlna
polokošile tmavě modrá, minimálně 65% bavlna

Povětrnostním vlivům

Dešti

Mechanickým poškozením a
znečištění
Dešti

PlCHA Safety, s.r.o.

Cena bez
DPH

Cena s DPH

17,20 Kč

20,64 Kč

315,50 Kč

378,60 Kč

353,40
421,20
426,00
414,00
210,00

424,08
505,44
511,20
496,80
252,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

569,80 Kč

683,76 Kč

238,80 Kč
252,00 Kč

286,56 Kč
302,40 Kč

227,40 Kč

272,88 Kč

47,40
17,60
25,20
3480,00

Kč
Kč
Kč
Kč

56,88
21,12
30,24
4176,00

103,80 Kč

Chladu

Kč
Kč
Kč
Kč

124,56 Kč

60,00 Kč
1 176,00 Kč
1 020,00 Kč
102,00 Kč

J

72,00
1 411,20
1 224,00
122,40

,fJ

VL.~
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Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

