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ZZS/328/19 

 

             RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 

      
Kupující: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 
Se sídlem:  Korunní 98, 101 00 Praha 10 
IČ:  00638927 
DIČ:   CZ00638927  
Bankovní spojení:   Komerční banka, a. s., pobočka Praha 2 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Datová schránka: 2ya36ee 
Statutární zástupce:  MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel  
Zastoupená:                                      Ing. Jánem Doubravou, MBA, náměstkem ředitele, na základě plné moci 
Příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou, nezapsaná v obchodním rejstříku 
(dále jako „Kupující“) 

a 

Prodávající: BRUDRA s.r.o. 
Se sídlem:     Jemnická 312/17, 140 00 Praha 4 - Michle 
IČ: 48110841 
DIČ:  CZ48110841  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Datová schránka: ijpswx3    
Jednající: JUDr. Pavlem Foubíkem, jednatelem  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 16240 
 (dále jako „Prodávající“)   
 
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“), která je výsledkem 
veřejné zakázky s názvem „Pracovní oděvy pro Dopravní oddělení č. 2“ vedené pod č. P19V00003381 na profilu 
zadavatele.  

 
Čl. 1 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
1.1 Prodávající se touto Smlouvou a za podmínek v ní sjednaných zavazuje dodávat Kupujícímu na základě Objednávek 

Kupujícího pracovní oděvy, které budou sloužit jako osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) pro zaměstnance 
Kupujícího a přířezy s pracovní identifikací uživatele pracovního oděvu (dále jen „Zboží“). Podrobná specifikace 
předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy a grafické návrhy v Příloze č. 2 této Smlouvy. Příloha č. 1 
a Příloha č. 2 jsou nedílnou součástí této Smlouvy.  

1.2 Prodávající se dále zavazuje společně s dílčími dodávkami Zboží realizovanými na základě této Smlouvy poskytnout 
Kupujícímu: 

• Dopravu do místa plnění (předání Zboží) 
• Balné pro Zboží 
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1.3 Kupující se zavazuje Zboží dodané v souladu s touto Smlouvou a Objednávkou od Prodávajícího převzít a zaplatit 
za ně kupní cenu sjednanou v čl. 2 Smlouvy. 

1.4 Tato Smlouva nezakládá závazek Kupujícího odebírat od Prodávajícího jakékoli množství Zboží. Kupující bude 
určovat konkrétní množství dílčích dodávek Zboží dle svých aktuálních potřeb a je povinen odebrat pouze takové 
množství Zboží, které si u Prodávajícího objednal. 

 
Čl. 2 

KUPNÍ CENA 
 
2.1 Smluvní strany si sjednávají, že kupní cena každé jednotlivé dílčí dodávky Zboží bude stanovena na základě 

jednotkových cen Zboží, které jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy. Příloha č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy. 

2.2 Jednotkové ceny Zboží uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy v Kč bez DPH jsou konečné a nejvýše přípustné po celou 
dobu účinnosti této Smlouvy a zahrnují veškeré přímé i nepřímé náklady Prodávajícího související s realizací 
dodávek Zboží (náklady za výrobu Zboží včetně vytvoření grafických návrhů v Příloze č. 2 této Smlouvy, dále např. 
náklady za dopravu Zboží do místa plnění včetně složení Zboží v místě plnění, poštovné, balné a případné další 
náklady potřebné k realizaci dodávky Zboží). 

2.3 K cenám bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. Cenu včetně DPH lze měnit pouze v případě, 
že v průběhu realizace dodávek Zboží dojde ke změnám daňových nebo jiných legislativních předpisů, které mají 
vliv na cenu. V důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek. 

 
Čl. 3 

 PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 
 

3.1  Kupní cenu jednotlivých objednaných dodávek Zboží stanovenou dle čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy včetně DPH se 
Kupující zavazuje uhradit na základě faktury/daňového dokladu vystaveného Prodávajícím vždy po dodání 
objednaného Zboží a jeho převzetí Kupujícím. Přílohou faktury bude vždy kopie Prodávajícím potvrzené Objednávky 
příslušného dílčího plnění a kopie dodacího listu podepsaná kontaktní osobou Kupujícího.  

3.2  Faktura vystavená Prodávajícím je splatná na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to do 30 
kalendářních dnů od data vystavení faktury.  Připadne-li doba splatnosti na den pracovního klidu (tzn. na státní 
svátek nebo ostatní svátek, sobotu či neděli) nebo na den, který není bankovním pracovním dnem, posouvá se 
doba splatnosti na nejbližší následující pracovní den. 

3.3  Došlá faktura musí nejen splňovat všechny zákonné náležitosti, ale musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně 
správné údaje s rozepsanými jednotlivými položkami Zboží a musí na ní být uvedeno číslo této Smlouvy a číslo 
příslušné Objednávky. Faktura musí být doručena na adresu: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. V případě, že faktura nebude obsahovat některou ze zákonných nebo v této Smlouvě 
sjednaných náležitostí, nebo nebude obsahovat věcně správné údaje, má Kupující právo vrátit ji zpět k opravě. 
Oprávněným vrácením faktury se ruší původní lhůta její splatnosti a dnem vystavení opravené faktury začíná běžet 
nová lhůta splatnosti. 

3.4 Kupující připouští vystavení elektronické faktury Prodávajícím, jejíž forma musí být v souladu s evropským 
standardem elektronické faktury. Faktura musí být zaslána na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxx.  

3.5 K vyrovnání závazku Kupujícího dojde odepsáním příslušné částky z jeho účtu ve prospěch účtu Prodávajícího. 

 
Čl. 4 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1    Prodávající se zavazuje dodávat Zboží vždy nejpozději do 8 týdnů od akceptace (přijetí) Objednávky ze strany 
Prodávajícího, objednané odnímatelné přířezy vždy nejpozději do 4 týdnů od akceptace Objednávky ze strany 
Prodávajícího, pokud nebude požadováno dodání přířezů současně s dodáním objednaných pracovních oděvů. 

mailto:podatelna@zzshmp.cz
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Zboží bude dodáno v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 16:00 hod. Upřesnění termínu dodání Prodávající 
sdělí telefonicky nebo elektronicky kontaktní osobě Kupujícího uvedené v čl. 8 odst. 8.7 této Smlouvy nejméně 3 
dny před skutečným termínem dodání Zboží. 

4.2     Místem dodání Zboží je pracoviště Kupujícího na adrese xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

  
Čl. 5 

DODACÍ PODMÍNKY  
 
5.1 Prodávající se zavazuje dodávat veškeré Zboží na základě písemných Objednávek Kupujícího učiněných 

e-mailem na adresu: xxxxxxxxxxxxxxxx nebo poštou na adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Objednávka bude obsahovat požadovaný druh Zboží, jeho množství, jednotkovou cenu a celkovou cenu dílčího 
plnění. Přijetí Objednávky je Prodávající povinen Kupujícímu obratem, nejpozději však do 2 pracovních dnů, zpětně 
potvrdit (elektronicky). Pokud bude Objednávka Prodávajícím potvrzena v době trvání této Smlouvy, bude Zboží 
Kupujícímu dodáno za cenu dle této Smlouvy bez ohledu na to, kdy bude dodáno. Prodávajícím přijatá Objednávka 
je dílčí smlouvou na dodávky dle čl. 1 této Smlouvy. 

5.2 Prodávající je povinen dodat Zboží řádně a včas, bez vad, do sjednaného místa plnění za dodržení podmínek 
stanovených touto Smlouvou a v souladu s Objednávkou. Kupující se zavazuje v případě, že Zboží bylo v souladu 
s touto Smlouvou a Objednávkou dodáno řádně a včas, stvrdit jeho převzetí podpisem na dodacím listě. Každá 
ze smluvních stran si ponechá jeden oběma smluvními stranami podepsaný dodací list. Kupující si Zboží před 
potvrzením jeho převzetí na dodacím listě prohlédne a ověří jeho druh a množství. V případě, že Zboží bude 
zabaleno, nesmí zabalení Zboží jakkoliv omezit právo Prodávajícího si Zboží před potvrzením jeho převzetí 
prohlédnout a ověřit jeho druh, množství a kvalitu. 

5.3 Zboží dodané Prodávajícím musí splňovat všechny zákonné technické normy a platné právní předpisy pro jeho 
výrobu a následné užití jako OOPP. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu pouze nové (nepoužité) Zboží. 

5.4  Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Kupující není povinen převzít od Prodávajícího Zboží, které nesplňuje některý 
z požadavků uvedených v předchozích odstavcích. 

5.5 V případě, že Prodávající bude některou část dodávky plnit prostřednictvím poddodavatele, odpovídá za plnění 
dodávky Prodávající a veškeré záležitosti související s dodáním tohoto Zboží budou s poddodavatelem řešeny 
prostřednictvím Prodávajícího. 

 
Čl. 6  

PŘECHOD VLASTNICTVÍ  

6.1 Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na Zboží přejde dnem, kdy Kupující potvrdí jeho převzetí na dodacím 
listě. Kupující ve smyslu § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, nabývá Zboží do vlastnictví svého zřizovatele. 

 
 

Čl. 7 
POVINNOSTI A PRÁVA PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO  

 
7.1 Kupující si vyhrazuje právo objednávat do 10 % měřenky (nestandardní velikosti) - prodloužené a zkrácené délky 

Zboží, než je délka standardní.  

7.2 Kupující si dále vyhrazuje právo v případě potřeby technologicky testovat dodané Zboží z důvodu ověření všech 
požadovaných parametrů základních materiálů Zboží (osvědčení/certifikáty o shodě vydané akreditovaným 
certifikačním orgánem, případně protokoly o zkouškách vydané akreditovanou zkušební laboratoří), a to kdykoliv 
v průběhu trvání této Smlouvy a ověřovat tak informace ve specifikaci uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Pokud 

mailto:orlova@brudra.cz
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bude zjištěna neshoda s údaji a hodnotami deklarovanými Prodávajícím v Příloze č. 1 této Smlouvy, pak náklady za 
toto technologické testování bude hradit v plné výši Prodávající. 

7.3 Grafické návrhy Zboží v Příloze č. 2 této Smlouvy, vytvořené Prodávajícím pro účely této Smlouvy, je Kupující 
oprávněn použít k výrobě dalších pracovních oděvů pro svoje zaměstnance, které bude v budoucnu realizovat 
prostřednictvím nových veřejných zakázek. Prodávající Kupujícímu zaručuje, že užitím grafických návrhů tímto 
způsobem neporuší žádná práva třetích osob včetně práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. 

7.4 Prodávající je povinen dodávat Zboží řádně a včas, bez vad a do sjednaného místa plnění, vše za dodržení podmínek 
stanovených touto Smlouvou a v souladu s Objednávkou. Tato povinnost je zajištěna smluvní pokutou stanovenou 
níže v odst. 11.1 čl. 11 Smlouvy.  

7.5 Kupující se zavazuje potvrdit dodací list za řádně a včas uskutečněnou dodávku Zboží, která bude odpovídat 
podmínkám této Smlouvy a obsahu Objednávky a dále se zavazuje, pokud dojde k podpisu dodacího listu, že 
dodávku Zboží v něm uvedenou uhradí dle platebních podmínek stanovených touto Smlouvou.  

7.6 Dodané Zboží dle Objednávky, které vykazuje při převzetí vady, není Kupující povinen převzít. Tuto skutečnost, jakož 
i přesný důvod odepření převzetí Zboží zástupce Kupujícího písemně zaznamená na dodacím listě. Zboží se v 
případě vad považuje za nedodané, pokud Kupující odmítl Zboží převzít pro jeho vady.   

7.7 Logo ZZS HMP a „Hvězdy života“, poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu pro účely této Smlouvy (k jejich užití jako 
nášivky na Zboží), je Prodávající oprávněn užít pouze a výhradně pro účely výroby Zboží dle této Smlouvy.  

7.8 Kupující si vyhrazuje právo na drobné úpravy Zboží, za které budou považovány takové změny, které nebudou mít 
vliv na  kupní cenu, ani by neovlivnily výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku (viz § 222 odst. 2 a § 100 odst. 
1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 

Čl. 8 
VADY ZBOŽÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

8.1 Prodávající odpovídá za vady Zboží v době jeho předání a v záruční době. Vady Zboží budou posuzovány podle 
§ 2099 až 2112 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, nestanoví-li tato Smlouva v souladu 
s tímto zákonem jinak. 

8.2 Veškeré vady Zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 
Při uplatnění reklamace (písemně nebo elektronicky) je Kupující povinen uvést, v čem spatřuje vadnost dodaného 
Zboží. Prodávající je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace vadného Zboží písemně (elektronicky) 
oznámit Kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.  

8.3 Uplatňuje-li Kupující reklamaci vadného Zboží u Prodávajícího, má se za to, že požaduje jeho výměnu za bezvadné, 
neuvede-li v reklamaci jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu 
nové, bezvadné Zboží ve lhůtě 21 kalendářních dnů od uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak.  

8.4 Neshodnou-li se smluvní strany v otázce uznatelnosti reklamace, nese náklady na odstranění reklamované vady 
v těchto sporných případech Prodávající až do případného rozhodnutí soudu. Prokáže-li se, že Kupující reklamoval 
neoprávněně, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady.  

8.5 Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající 
rovněž Kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 

8.6 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží po dobu 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet ode dne 
následujícího po převzetí Zboží.  

8.7 Za Kupujícího jsou zmocněny objednávat Zboží, přebírat dílčí dodávky Zboží a vyřizovat reklamace tyto osoby:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Za Prodávajícího je kontaktní osoba/osoby:  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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V případě změny kontaktní osoby nebo změny jiných kontaktních údajů bude tato skutečnost prokazatelně 
neprodleně sdělena druhé smluvní straně. 

Čl. 9 

 TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY  
 

9.1  Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 4 roky ode dne nabytí její účinnosti. Před tímto termínem Smlouva 
zaniká v případě, že objem dodávek Zboží dosáhne celkové výše 1.500.000 Kč bez DPH.  

9.2 Smlouvu je možné ukončit odstoupením jedné ze smluvních stran v případě porušení Smlouvy druhou smluvní 
stranou dle podmínek zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, přičemž za podstatné porušení 
Smlouvy Prodávajícím, kdy je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy okamžitě, tj. doručením oznámení 
o odstoupení, se považuje skutečnost, že Prodávající opakovaně nedodržel povinnost dodat Zboží ve specifikaci dle 
Objednávky, řádně, bez vad a/nebo v termínu dle čl. 4 odst. 4.1 této Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být 
učiněno písemně a doručeno do sídla druhé smluvní strany.  

9.3  Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu rovněž písemnou dohodou nebo vypovědět písemnou formou i bez 
udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. 

 
 

Čl. 10 
VYŠŠÍ MOC 

10.1 Smluvní strany neodpovídají za porušení svých povinností dle této Smlouvy, pokud bylo způsobeno okolnostmi 
vylučujícími odpovědnost - zásahem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které nastaly po 
vzniku závazku, nezávisle na vůli příslušné smluvní strany, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, 
nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění závazků dle této Smlouvy (např. válečný stav, 
občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy půdy, teroristický útok 
apod.). Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je ho možno provést za ztížených podmínek, s většími náklady 
nebo až po sjednaném čase. Jestliže události vyšší moci nastanou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně 
informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci, a není-li oznámení učiněno 
písemnou formou, je rovněž povinna bezodkladně takové oznámení písemnou formou doplnit. Termín plnění 
příslušného závazku se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci, smluvní strana, která se odvolává 
na vyšší moc, je však povinna provést veškerá opatření, aby překážky způsobené vyšší mocí byly odstraněny 
v co nejkratší době tak, aby její závazky dle této Smlouvy nebo dílčí smlouvy (Objednávky) mohly být náležitě 
plněny. 

 
Čl. 11 

SMLUVNÍ POKUTY 
 
11.1 V případě, že Prodávající poruší povinnost dodat Kupujícímu Zboží dle této Smlouvy a Objednávky, tj. řádně, včas 

(v termínu uvedeném v čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy), bez vad a na sjednané místo plnění, může Kupující uplatnit vůči 
Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny dílčího plnění bez DPH za každý i započatý den 
prodlení.  

11.2 V případě, že Prodávající nedodrží termín pro reklamaci vad Zboží uvedený v čl. 8 odst. 8.3 této Smlouvy nebo 
termín pro akceptaci (přijetí) Objednávky uvedený v čl. 5 odst. 5.1 této Smlouvy, může Kupující požadovat po 
Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 300 Kč (slovy: třista korun českých) za každý započatý den prodlení v každém 
jednotlivém případě porušení povinnosti.  

11.3 V případě, že Prodávající nedodrží povinnost dodat Kupujícímu nové (nepoužité) Zboží, má Kupující nárok 
na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti.  
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11.4 V případě prodlení Kupujícího se zaplacením faktury v termínu uvedeném v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy může 
Prodávající uplatnit vůči Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den 
prodlení. Smluvní pokuta nahrazuje úrok z prodlení.   

11.5 Splatnost smluvních pokut je 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení. Uplatněné smluvní 
pokuty je Kupující oprávněn započíst na pohledávku Prodávajícího na kupní cenu dle této Smlouvy, a to současnou 
i v budoucnu vzniklou. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok 
Kupujícího na náhradu majetkové újmy v plné výši ani na odstoupení od této Smlouvy. 

 
Čl. 12 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
12.1 Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, zejména o smlouvě kupní (§ 2079 a násl.), v platném znění, jakožto i dalšími právními 
předpisy České republiky. 

12.2  Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných 
k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Kupující má právo na změnu závazku ze Smlouvy v souladu 
s § 222 odst. 4 písm. b) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na 
změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. 

12.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.4 Kupující má povinnost podle ust. § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejnit Smlouvu (plný text) s Prodávajícím včetně jejích změn a dodatků na svém profilu zadavatele 
a uveřejnit Smlouvu v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Kupující. Prodávající je seznámen se skutečností, že poskytnutí 
těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním 
tímto vyslovuje svůj souhlas. 

12.5 Smlouva nabývá  platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle § 6 odst. 1 zák. 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  

12.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

12.7 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a s tímto obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými vlastnoručními podpisy. 

12.8 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy:  

Příloha č. 1 – Specifikace Zboží 
Příloha č. 2 – Grafické návrhy Zboží 
Příloha č. 3 – Ceník Zboží 

 
V Praze dne:                                                                               V Praze dne:    

Za Kupujícího:                                                                                       Za Prodávajícího: 
 
...............................................................               ................................................................... 
             Ing. Ján Doubrava, MBA             JUDr. Pavel Foubík   
                náměstek ředitele,                      jednatel   
              na základě plné moci                  BRUDRA s.r.o. 
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 


