3.	
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE 
příspěvková organizace 
Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná 
Kupní smlouva Č. 2019/01/018 
na dodávku osobních ochranných pracovních pomůcek (dále jen OOPP) 
smluvní strany 
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 
	se sídlem: 	Habrová 302, 739 61 Třinec 
	IČO: 	00600954 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená ředitelem 
email: 
(dále jen "kupující") 
a 
IREA medical s. r. o. 
Zapsaná v obchodním rejstříku: 
sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail 
(dále jen "prodávající") 
 
KB Třinec, 
xxx 
Mgr. Pavlem Pezdou, MBA 
ssmt@ssmt.cz
vedeného u KS v Ostravě, pod spisovou zn. C76839 
Klidná 694/11, Město, 73601 Havířov 
07692625 
CZ07692625 
xxx 
xxx 
xxx 
info@odevy-irea.cz

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, následující smlouvu. 
I. 
Předmět smlouvy 
1.	Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu OOPP specifikované 
v tabulce typových položek, která je přílohou č. 1 této smlouvy. 
2.	Množství a jednotlivé položky budou uvedeny v jednotlivých závazných objednávkách. 
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Telefon: SSB 993 711 
4.	
5.	Kupující bude objednávat zboží e-mailem. Smluvní strany se shodly na tom, že objednávky odeslané 
e-mailem budou považovat za doručené dnem jejich odeslání. 
6.	Součástí plnění je doprava zboží do místa plnění. Odběr zboží bude realizován v sídle zadavatele. 
Dovoz zboží do sídla zadavatele bude zdarma. 
II. 
Čas a místo plnění 
1. Zboží bude dodáváno dle potřeb kupujícího 6 x ročně po dobu 2 let. 
a.	Při předání zboží bude přítomen zástupce prodávajícího a převzetí bude potvrzeno na 
dodacím listu vystaveném prodávajícím. 
b.	Prodávající se zavazuje splnit závazek z objednávky v požadovaném rozsahu do 4 
pracovních dnů od jejího obdržení, ledaže by kupující souhlasil s pozdějším plněním. 
c.	Prodávající je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý den prodlení 
s plněním povinností dle předchozího odstavce. Prodlení delší než 10 kalendářních dnů 
nebo opakované prodlení je považováno za vážné porušení smlouvy. 
2.	Místem plnění je sídlo kupujícího na ul. Habrová 302, 739 61 Třinec. 
3.	Smlouva se uzavírá na období od 01. 08. 2019 do 31. 07.2021. 
4.	Převzetí dodávky bude potvrzeno kupujícím na dodacím listě, který bude obsahovat: 
a.	přesnou specifikaci dodávky, 
b.	datum vystavení dodacího listu, 
c.	datum převzetí ze strany kupujícího, 
d.	číslo objednávky kupujícího. 
5.	Kupující není povinen zboží převzít, bude-li toto zboží či obaly jevit jakékoliv znaky poškození či jiné 
zjevné vady. 
III. 
Cena předmětu dodávky a platební podmínky 
1.	Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu v dílčích plněních dle množství odebraného zboží. 
2.	Kupní cena je stanovena v příloze č. 1 této smlouvy. 
3.	Cena zboží nesmí být vyšší než cena uvedená v tabulce typových, která je přílohou Č. 1 této 
smlouvy. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, jsou v ní obsaženy všechny náklady, 
včetně nákladů za dopravu. 
4.	Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu náhradní plnění ve výši 100% z celkové fakturované 
částky za zboží v Kč bez DPH. 
5.	Prodávající vystaví fakturu po předání předmětu dodávky na základě podpisu kupujícího na 
vystaveném dodacím listě. 
6.	Splatnost faktur je stanovena na 14 kalendářních dnů od doručení faktury kupujícímu. 
7.	Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
8.	Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je prodávající 
povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

7.	

a)	číslo a datum vystavení faktury, 
b)	předmět plnění, 
c)	označení banky a číslo účtu, 
d)	lhůta splatnosti faktury, 
e)	jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu, 
f)	IČ a DIČ kupujícího a prodávajícího, jejich přesné názvy a sídlo, 
g)	číslo objednávky kupujícího. 

9.	V případě, že prodávající vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou 
z podstatných náležitostí, je kupující oprávněn vadnou fakturu před uplynutím splatnosti vrátit 
prodávajícímu k provedení opravy a vyznačit na faktuře důvod jejího vrácení. V takovém případě 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení 
opravené, řádně vystavené faktury kupujícímu. 

9.	V případě prodlení se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu 
0,01% z výše fakturované částky za každý den prodlení. 
10.	V případě, že dojde ke změně sazby DPH, bude tato účtována dle platných právních předpisů. 

IV. 

Záruční doba a odpovědnost za vady 
1.	Na dodané zboží se vztahuje záruka za jakost v délce trvání 2 let. 

1.	Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dodávky kupujícím. Záruční doba se zastaví po dobu, po 
kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající. 

1.	V případě, že se na zboží, jenž je předmětem dodávky, vyskytne vada, je kupující povinen uplatnit ji 
u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Pokud je uplatnění vady oprávněné, má kupující právo na 
výměnu vadného zboží či přiměřenou slevu z ceny a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy kupující na 
vadu upozornil. 

V. 

Závěrečná ujednání 

1.	Právní vztahy a skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a dalšími souvisejícími předpisy. 

1.	Smluvní strany prohlašují, že při vzájemné písemné komunikaci budou používat adresy uvedené 
v úvodu této smlouvy, neoznámí-Ii si písemně jejich změnu. Veškeré písemnosti zaslané na tyto 
adresy budou považovány za doručené druhý den po předání k odeslání poštovním službám. 
Výjimku z tohoto ustanovení tvoří objednávky, které dle bodu I. odst. 3 této smlouvy budou zasílány 
emailem. 

3.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. 

3.	Tuto smlouvu lze měnit pouze po vzájemném odsouhlasení smluvních stran a to písemně formou 
očíslovaných dodatků ke smlouvě. 

3.	Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
doručení výpovědi druhé straně. V případě vážného porušení smlouvy je smluvní strana oprávněna 
smlouvu vypovědět okamžitě. 

3.	Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení, 
které má platnost originálu. Strany dále souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb. 
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Telefon: 558993 711 
8.	file_0.jpg


file_1.wmf


	

9.	Tato smlouva byla schválena na 18 schůzi Rady města Třince dne 3.6.2019 usnesením č. 2019/640 
nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města. 
10.	Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 
Č. 1- Tabulka typových položek 
		Č. 2 - Dohoda o poskytnutí náhradního plnění 	 
	 
	 
	v Třinci dne  
	za kupujícího 		za prodávajlcího: 	. 

Mgr. Pavel Pezda MBA, ředitel organizace 
 
Ranata Poláčková, jednatelka 

11.	
příloha Č. 2 smlouvy Č. 2019/01/018 
Dohoda o poskytnutí náhradního plnění a potvrzení o něm 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující smlouvu. 
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 
	se sídlem: 	Habrová 302, 73961 Třinec 
	IČO: 	006 00 954 
	bankovní spojení: 	xxx 
	zastoupené ředitelem 	Mgr. Pavlem Pezdou, MBA 
	email: 	ssmt@ssmt.cz 
(dále jen .objednatel") 
a 

IREA medical s. r. o. 
sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupeno: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail 
(dále jen "dodavatel") 
 
Klidná 694/11, Město, 736 01 Havířov 
07692625 
CZ07692625 
Renátou Poláčkovou, jednatelkou 
xxx 
xxx
xxx 
info@odevy-irea.cz 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o poskytnutí náhradního plnění 
a potvrzení o něm (dále jen "dohoda"). 
ČI.l 
Úvodní ustanovení 
1.	Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 11.6.2019 smlouvu na dodávku ochranných 
osobních pracovních pomůcek (dále jen OOPP) č. 2019/01/018. 
2.	Předmětem závazku dle předchozího bodu je dodávat OOPP, specifikované v tabulce 
typových položek, která je přílohou Č. 1 smlouvy Č. 2019/01/018. 
3.	Předpokládaná cena za plnění dle předchozích bodů činí 581 884 Kč. 
ČI. II 
Poskytnutí náhradního plnění 
1.	Plnění dle přechozího článku je poskytnutím tzv. náhradního plnění ve smyslu § 81 odst. 
2 písmo b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "náhradní plnění" a "zákon o zaměstnanosti"), a to v rozsahu 100 %. 
2.	Dodavatel je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou 
osobami se zdravotním postižením, tuto skutečnost dokládá potvrzením z Úřadu práce o 
1/2 
12.	
za prodavaJlcll 
příloha Č. 2 smlouvy Č. 2019/01/018 
skutečnosti, že dodavatel má uzavřenou Dohodu o uznání zaměstnavatele za 
zaměstnavatele na chráněném trhu práce s místně příslušným Úřadem práce nebo 
uzavřenou Dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu 
práce s místně příslušným Úřadem., které jsou přílohou této dohody. 
3.	Dodavatel prohlašuje, že zaměstnává takový počet osob se zdravotním postižením, aby 
byl schopen vystavit objednateli potvrzení o náhradním plnění v rozsahu dle bodu 1 
tohoto článku, aniž by porušil § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti. 
ČI. III 
Poskytnutí potvrzení o náhradním plnění 
1.	Dodavatel je po dobu účinnosti smlouvy povinen objednateli na jeho žádost bezodkladně, 
nejpozději však do 5 pracovních dnů, vystavit a předat písemné potvrzení o náhradním 
plnění (potvrzení o uznaném objemu náhradního plnění) za každý rok plnění dle čI. II 
bod 1. 
2.	V případě, že dodavatel nedodrží povinnost dle předchozího bodu, je povinen zaplatit 
objednateli náhradu vzniklé škody způsobené porušením této povinnosti. Škodou se 
rozumí mimo jiné i odvod do státního rozpočtu dle § 81 odst. 2 písmo c) zákona o 
zaměstnanosti zaplacený v důsledku neposkytnutí potvrzení o náhradním plnění. 
3.	V případě, že dodavatel nedodrží povinnost dle bodu 1 tohoto článku, je zároveň povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, přičemž se částka zaplacené smluvní pokuty 
do výše náhrady škody nezapočítává. Nárok na náhradu škody není tímto ustanovením 
dotčen. 
ČI. IV 
Ostatní ujednání 
1.	Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2.	Tuto dohodu lze měnit na základě dohody smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 
3.	Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a dodavatel 
jeden stejnopis. 
4.	Žádná ze smluvních stran nesmí práva a povinnosti z této dohody bez písemného 
souhlasu druhé smluvní strany postoupit na jiné subjekty. 
5.	Součástí této dohody je následující příloha: 
potvrzení z Úřadu práce o skutečnosti, že dodavatel má uzavřenou Dohodu o uznaní 
zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce s místně příslušným 
Úřadem práce nebo uzavřenou Dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na 
chráněném trhu práce s místně příslušným Úřadem. 
					. 
	V Tnncl dne...... 	V 		dne 		_ .. 



	za kupujícího:.  






Mgr. Pavel Pezda, MBA 
ředitel organizace 
 
Renata Poláčková, jednatelka 
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celkový 



předpokládaný 
objem v Kč 

spotřeba 
cena za 1 
objem odběru 
bez DPH 
předmět dodávky 
ks za 1 rok 
ks bez DPH 
za 2 roky 

(2roky) 
Itní dámské tríčko s průkrčníkem do 'V", krátký rukáv, střih 





razň ující dámskou siluetu, s přídavkem elastanu, který drží 





Jr, vysoký podíl bavlny, pastelové barvy, velikost S-3XL 
70 
150,00 

140 
21000,00 
.ámské tričko se spadanými náramenicemi, volnějšího střihu, v 





dolním kraji všité do širokého lemu, silikonová úprava, 100% 





bavla, pastelové barvy, velí kost S-3XL 
70 
110,00 

140 
15400,00 
kalhoty dámské, bílé,gramáž cca 200g/m2, 2 klínové kapsy, 





guma v zadním dílu, zapínání na knoflíky v boku, 100% bavlna, 





sanforízováno, možnost vyvářky, velíkost 40-64 
50 
220,00 

100 
22000,00 
kalhoty dámské, barevné,gramáž cca 200g/m2 - pastelové 





barvy zkombinovatelné s barvami dámských halen, 2 klínové 





kapsy, guma v zadním dílu, zapínání na knoflíky v boku, 100% 





bavlna, sanforizováno,možnost vyvářky, velikost 40-64 
140 
245,00 

280 
68600,00 
kalhoty pánské, bílé, 2 klínové kapsy, guma v zadním dílu, 





zapínání na knoflíky, 100% bavlna, sanforizováno, možnost 





vyvářky, velikost 44-60 
20 
230,00 

40 
9200,00 
aréna carnsxa, 01 a, vys n I 00 V , se spaoeny I 





náramenicemi, bez zapínáni, 2 našité kapsy, rozparky na 





bocích, 100% bavlna, sanforizováno, možnost vyvářky, velikost 





S-XXXL 
50 
165,00 

100 
16500,00 
dámská halena přes hlavu, s výstřihern do 'V", barevně 





kombinovaná, krátké kimono rukávy, 2 boční kapsy, boční 





rozparky, 100% bavlna, možnost vyvářky, velikost S-3XL 
150 
230,00 

300 
69000,00 
klasická pánská bílá košile s rozhalenkou, krátký vsazený rukáv, 





náprsní kapsa, bílá, 100% bavlna, sanforizováno, možnost 





vyvářky, velikost 44-64 
10 
210,00 

20 
4200,00 
fleecová míkina, členěný přední díl, zapínání na zíp, dvě kapsy, 





pastelové barvy, stálobarevnost při praní, velikost S-XXXL, 





unisex 
50 
370,00 

100 
37000,00 
IdamsKe saty praktického stnnu, roznatenaa neoo vystnn do V , 





vsazený krátký rukáv, 2+1 našitá kapsa, barevné provedení, 





možnost kombinace různých barev (např. barevný základ+bílá 





doplňky), 100% bavlna, sanforizováno, možnost vyvářky, 





velí kost 40-64 
40 
240,00 

80 
19200,00 
pracovní ponožky bílé, směs materiálů bavlna-70%,polyamid- 





30%, velikost 36-46 
170 
35,00 

340 
11900,00 
dámské pracovní softselfové kalhoty, 2 kapsy ve předu všívané, 





2 kapsy vzadu nakládané, poutka na opasek a nenápadné boční 





kapsy, barva černá 
30 
599,00 

60 
35940,00 
oarnska sortsneuova ounca, Kapsy precru všité, Kapuce na 





odepínání, odvětrávací otvory, stažení v dolním okraji, moderní 





střih, reflexní doplňky a funkčnost, rukávy na gumičky, podšívka 





s fleesu, voděodolnost 10 000 mm mimo oblast švů. Prodyšnost 





3000g/m2/24 hod., barva modrá a červená 
20 
699,00 

40 
27960,00 
pánské pracovní montérkové kalhoty, pevný pas vzadu do gumy, 





sedlo a dvě zadní kapsy, zesílená kolena, boční multífunkční 





kapsy na menší nářadí (metr .. ), barevně kombinované, 100% 





bavlna, velikost 42-64 
12 
260,00 

24 
6240,00 
pánská pracovní blůza, rukávy do manžety, kryté zapínání, 





kapsy a poutka pro různá využití, kombinace barev, materiál 





kepr/polyester, velikost 42-64 
10 
430,00 

20 
8600,00 
,aamsKa zoravotru pracovru ODUV, DI a, sancai, prazcna sprcxa, 





regulace pomocí pásků se sponami nebo suchými zipy, vrchní 





část z kvalitní lícové kůže, stélka vyrobená z prodyšné usně, 





protiskluzová podešev z kvalitního lehčeného materiálu, 





anatomickým tvrarováním v oblasti největšího zatížení chodidla, 





velikost 36-42 
140 
555,00 

280 
155400,00 
softshellové obuv (jaro-podzim), svršek ze softchelového 





materíálu s PU doplňky, podšívka z textilního materiálu, gumová 





podešev, protiskluzová podrážka. Barva modrá, červená, černá, 





vel. 36-43 
28 
599,00 

56 
33544,00 
sandál dámský, bílý, kožený, s plnou špící, polohovatelným 





páskem kolem paty, svršek z přírodní usně, protiskluzná 





podešev 
5 
560,00 

10 
5600,00 
kuchařská lodička, materiál 100% bavlna 
10 
45,00 

20 
900,00 
zástěra pogumovaná bílá, délka cca 120 cm, vázání na 





bavlněné tkanice 
10 
65,00 

20 
1300,00 
zástěra kuchařská, bílá, šlová, s náprsenkou, vázání za krkem a 





v pase, dvě kapsy, 100% bavlna, možnost vyvářky 
20 
190,00 

40 
7600,00 
dámské antistatické holínky gumové, protiskluzové, bílé, 





vysoké, svršek PVC, podešev PVC 
10 
240,00 
20 
4800,00 
CELKEM 




581884,00 


