
SPRÁV A SLUŽEB 

HLAVNÍHO MĚST A PRAHY 

Smluvní strany: 

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace 

zastoupená: rovozním náměstkem 

ve věcech technických je oprávněn jednat: 

sídlem: Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 - Libeň 

IČO: 70889660 

DIČ: CZ70889660 

číslo účtu: 

dále jen „kupující" na straně jedné, 

a 

BRUDRA s.r.o. 

zastoupená · ednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: 

sídlem: Jemnická 312/17, 140 00 Praha 4 - Michle 

IČO: 48110841 

DIČ: CZ48110841 

ID datové schránky:-

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16240 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1928720309/0800 

dále jen „prodávající" na straně druhé, 

kupující a prodávající společně jen „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana". 

uzavřely tuto 

RÁMCOVOU DOHODU 
na dodávky osobních ochranných pracovních prostředků 

podle ustanovení§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů ( dále jen „občanský zákoník"), ( dále jen „smlouva"). 

Preambule 
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I) Kupující je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy.

2) Prodávající po důkladném seznámení se zadávacími podmínkami veřejné zakázky (ID veřejné
zakázky na profilu kupujícího jakožto zadavatele veřejné zakázky: P19V00003463) podal
v zadávacím řízení nabídku s cílem stát se stranou smlouvy a prohlašuje, že je plně odborně
způsobilý k plnění předmětu smlouvy ve smyslu ustanovení § 5 odst. I občanského zákoníku a je
tak schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho předmětem činností a předmětem smlouvy,
je způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle smlouvy, a dále prohlašuje, že je mu znám rozsah
a povaha předmětu plnění smlouvy, jsou mu známy všechny relevantní technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné k řádné a včasné realizaci předmětu smlouvy.

I. 

Předmět smlouvy a způsob plnění 

I) Předmětem smlouvy je úprava podmínek týkajících se dílčích kupních smluv na dodávku osobních
ochranných pracovních prostředků dle přílohy č. I smlouvy (dále jen „zboží").

2) Dodací, platební a další podmínky plnění upravené ve smlouvě se stanou automaticky součástí dílčí
kupní smlouvy uzavřené na základě této smlouvy, ledaže jednotlivá dílčí kupní smlouva stanoví
jinak.

3) Výzva ( objednávka), jež je návrhem na uzavření dílčí smlouvy v souladu se smlouvou, bude vždy
zaslána prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu pověřené kontaktní
osoby uvedené v příloze č. 3 smlouvy. Potvrzení výzvy bude učiněno tak, že přijetí výzvy potvrdí
prodávající vždy na emailovou adresu, ze které byla výzva zaslána, a to do 5 kalendářních dnů od
doručení objednávky prodávajícímu, nežádá-li kupující v objednávce dřívější datum potvrzení.

4) Obsahem výzvy k uzavření dílčí smlouvy musí být alespoň:
a) číslo objednávky;
b) identifikační údaje kupujícího a datum;
c) identifikaci pověřené osoby prodávajícího;
d) identifikační údaje prodávajícího;
e) určení požadovaného plnění (specifikace dodávek včetně uvedení množství); a
f) termín a místo dodání včetně uvedení osoby kupujícího oprávněné dodávku převzít.

5) Nebude-li prodávající schopen výzvu v termínu a množství splnit, je povinen to neprodleně oznámit
kupujícímu a navrhnout náhradní řešení. V takovém případě je kupující oprávněn výzvu bez
zbytečného odkladu zrušit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající je oprávněn i odepřít
uzavření dílčí smlouvy, a to v případech odchyluje-li se znění výzvy od smlouvy podstatným
způsobem, anebo ze závažných objektivně nepředvídaných důvodů, které prodávající svým
jednáním nezpůsobil, zejména pak tehdy, pokud by v důsledku uzavření dílčí smlouvy hrozil vznik
nezanedbatelné škody nebo jiné vážné újmy. O odmítnutí návrhu uzavřít dílčí smlouvu je prodávající
povinen neodkladně kupujícího prokazatelným způsobem vyrozumět s uvedením důvodu odmítnutí.

6) Dodání plnění na základě dílčí smlouvy bude potvrzeno na dodacích listech. Kupující není povinen
převzít zboží, které vykazuje vady.

7) Dodací listy budou obsahovat zejména tyto údaje:
a) místo dodání a jméno odpovědného zaměstnance, který učini I objednávku;
b) identifikační údaje prodávajícího;
c) datum a číslo objednávky;
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d) datum dodání zboží;
e) množství, druh a cena dodaného zboží; a
f) podpisy osob oprávněných k předání a převzetí zboží.

8) Dodací listy budou obsahovat kromě náležitostí uvedených v odst. 7 tohoto článku smlouvy též údaje
následující, a to v případě, že zboží má vady:

a) soupis zjištěných vad, včetně dohody obou smluvních stran o rozsahu a lhůtě jejich odstranění;
b) případné prohlášení kupujícího, že předmět plnění nepřebírá, a důvod proč tak činí;
c) případný soupis nepředaného zboží, důvod nepředání a způsob nápravy včetně lhůty;
d) podpisy osob, které jsou oprávněny jednat za smluvní strany při předání a převzetí předmětu

plnění.

9) Skutečnost, že nebyla po určitou dobu učiněna žádná výzva, nezpůsobuje zánik smlouvy. Kupující
není na základě smlouvy povinen činit výzvy, a to v jakémkoli množství či rozsahu.

I O) Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že v souladu s ustanovením § 131 odst. 5 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zadávání veřejných zakázek"), nesmí při uzavírání dílčích smluv umožnit podstatnou změnu 
podmínek stanovených smlouvou. 

II. 

Doba a místo plnění 

I) Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, resp. do doby,
kdy součet všech úhrad kupujícího vyplývajících ze smlouvy dosáhne výše 2.500.000,- Kč bez DPH,
a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

2) Místem plnění dle smlouvy je území hl. m. Praha, konkrétní místo bude uvedeno v dílčí smlouvě.

III. 

Cena, platební a fakturační podmínky 

I) Kupující uhradí prodávajícímu za dodávky zboží jednotkovou cenu zboží sjednanou v dílčí smlouvě.
Cena sjednaná v dílčí smlouvě nesmí být vyšší než cena podle přílohy č. 1 smlouvy. Cena dodávek
bude jednotná pro všechny konfekční velikosti specifikovaných dodávek. V ceně jsou zahrnuty
veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží, zejména doprava a balné, a všechny
související náklady ve smlouvě neuvedené, o kterých prodávající vědět měl nebo mohl.

2) Změna jednotkových cen je možná pouze v případě, že v průběhu platnosti smlouvy dojde ke změně
příslušné sazby DPH. V tomto případě budou jednotkové ceny upraveny podle výše sazeb DPH
platných v době vzniku zdanitelného plnění.

3) Faktura musí být vždy doložena dodacím listem, z něhož vyplývá, že zboží bylo převzato kupujícím.
Fakturu, která není doložena dodacím listem, není pak kupující povinen uhradit.

4) Všechny ceny uvedené ve smlouvě jsou uvedeny bez DPH.

5) Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohy.
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6) Faktury budou zasílány na emailovou adresu faktury@sshmp.cz a musí obsahovat všechny náležitosti
daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejména:

a) označení faktury, číslo, IČO a DIČ;
b) název a sídlo prodávajícího a kupujícího s uvedením údaje o vedení prodávajícího v

příslušném obchodním nebo jiném rejstříku;
c) označení plnění, na něž je faktura vystavena;
d) účtovanou částku a cenu za jednotlivé položky;
e) DPH v platné výši Ue-li prodávající plátcem);
f) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
g) den vystavení a splatnosti faktury;
h) razítko a podpis oprávněné osoby prodávajícího;
i) přílohu - kopie potvrzené dodávky (dodací list/y) nebyly-li dodací listy předány kupujícímu

při dodání zboží.

7) Řádně vystavená faktura je splatná 21 dní ode dne jejího doručení kupujícímu. Dnem zaplacení je den
odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

8) Pokud faktura nebude spli'lovat kteroukoli z podmínek určených tímto článkem smlouvy či
stanovených platnými právními předpisy pro daňové doklady, nepůsobí vůči kupujícímu žádné právní
účinky.

9) Kupující je oprávněn započíst oproti pohledávkám prodávajícího své pohledávky za prodávajícím
bez ohledu na jejich splatnost.

10) Veškeré platby mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním způsobem.

11) Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není veden v registru plátců DPH jako
nespolehlivý plátce. Dále prohlašuje, že jeho bankovní účet uváděný v záhlaví smlouvy je totožný s
jeho účtem zveřejněným v registru plátců DPH. V případě, že se některé z prohlášení prodávajícího
dle tohoto ustanovení ukáže jako nepravdivé, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 50.000,- Kč a kupující je oprávněn zajistit DPH prodávajícího a poukázat částku
odpovídající DPH namísto prodávajícímu přímo na účet příslušného finančního úřadu; totéž platí
i v případě, že bude prodávající uveden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce po uzavření
smlouvy.

IV. 

Práva a povinnosti kupujícího 

I) Kupující poskytne prodávajícímu součinnost potřebnou pro plnění smlouvy.

2) Kupující je povinen uhradit kupní cenu dle smlouvy a dílčích smluv.

3) Kupující si vyhrazuje právo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek upravit, rozšířit či
omezit rozsah plnění, přičemž z takového rozhodnutí nevyplývají pro prodávajícího jakákoli práva k
účtování případných dodatečných odměn, náhrad škod či smluvních pokut. Toto neplatí:

a) pokud bude kupující požadovat poskytnutí jiných dodávek, než jak bylo uvedeno v zadávacích
podmínkách na veřejnou zakázku a nabídce prodávajícího, pak kupující u prodávajícího tyto
písemně poptá, přičemž je prodávající nacení a předá k odsouhlasení kupujícímu.

b) pokud bude kupující požadovat jinou kvalitu a/nebo rozsah dodávek, než tu, která byla
uvedena v zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku a v nabídce prodávajícího;
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c) pokud se při realizaci veřejné zakázky vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání
smlouvy známy, a prodávající je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají
prokazatelně vliv na sjednanou cenu (např. změna platných právních předpisů majících
prokazatelný vliv na rozsah a způsob plnění předmětu smlouvy).

v. 

Práva a povinnosti prodávajícího 

I) Prodávající je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné
právní předpisy a příslušné technické normy, řídit se smlouvou a pokyny kupujícího, dostane-li je.
Prodávající je oprávněn se odchýlit od pokynů kupujícího pouze v případě, že by jejich realizací došlo
k podstatnému porušení povinností prodávajícího podle smlouvy nebo hrozil vznik škody, o čemž je
prodávající povinen kupujícího neprodleně alespoň emailem prostřednictvím kontaktních adres
informovat.

2) Prodávající je povinen alespoň emailem kupujícího upozornit na případnou neúplnost či nevhodnost
informací nebo pokynů kupujícího nebo jejich rozpor s právními předpisy či technickými normami.
Neučiní-li tak, platí, že pokyny a informace kupujícího jsou vhodné a dostatečné k plnění předmětu
této a dílčí smlouvy.

3) Jestliže by hrozilo ukončení činnosti prodávajícího, je prodávající povinen kupujícího upozornit na
to,jaká opatření je třeba učinit k odvrácení hrozící škody. Jestliže tato opatření kupující nemůže učinit
ani pomocí jiných osob a požádá prodávajícího, aby je učinil sám, je k tomu povinen prodávající.

4) Prodávající je oprávněn k plnění svých závazků dle smlouvy používat jako poddodavatele pouze toho,
kterého uvedl v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a to dle přílohy č. 4 smlouvy. V takovém
případě prodávající odpovídá kupujícímu, jakoby tyto dodávky poskytoval sám. Změna
poddodavatele je možná pouze v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to
po předchozím písemném souhlasu kupujícího.

5) Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou veřejně známé a o
kterých se při provádění činností ve smyslu smlouvy nebo v souvislosti s ní dozví, a za tím účelem
nesmí prodávající tyto skutečnosti sdělovat a zpřístupňovat dalším osobám, ani jinak využívat pro
vlastní účely, a to po dobu tří let po ukončení tohoto smluvního vztahu.

6) Prodávající je povinen kupujícího na jeho dotaz informovat o průběhu plnění předmětu smlouvy a
dílčích smluv.

7) V případě, že budou kupujícím zjištěny nedostatky v průběhu plnění předmětu smlouvy nebo dílčí
smlouvy, je prodávající povinen tyto nedostatky bez nároku na navýšení finančního plnění odstranit,
a to neprodleně po upozornění kupujícím, popř. v dodatečné lhůtě kupujícím stanovené. Nebude-li
odstranění vad možné, je prodávající oprávněn dodat náhradní zboží, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny kupujícím nebo zaměstnanci kupujícího
v důsledku nesprávné manipulace, údržby či neoprávněných zásahů.

VI. 

Záruční podmínky 
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I) Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na provedené dodávky záruční lhůtu v délce 24
měsíců. Záruční lhůta začíná běžet vždy ode dne následujícího po dni řádného předání dodávek
prodávajícím kupujícímu uskutečněného na základě potvrzeného dodacího listu.

2) Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady zboží písemně u prodávajícího, a to bez zbytečného
odkladu poté, co je zjistil. Uplatněním reklamace se staví záruční lhůta na reklamované zboží či jeho
část.

3) Prodávající je povinen se k písemné reklamaci kupujícího vyjádřit v termínu do 3 kalendářních dnů
ode dne, kdy mu byla doručena, a v případě oprávněné reklamace zajistit bezplatnou výměnu vadného
zboží nebo odstranění vady v termínu do 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, není-li
smluvními stranami stanoveno jinak. Jestliže prodávající není schopen tyto vady odstranit ve lhůtě
dle tohoto odstavce smlouvy, bude o tom bezodkladně informovat kupujícího včetně uvedení důvodů,
proč lhůtu nemůže dodržet. Kupující určí prodávajícímu v případech, kdy to bude možné a nebude
kupujícímu hrozit vznik škody, nový termín, ve kterém je prodávající povinen vady odstranit.
Prodávající pak není oprávněn účtovat si náklady vzniklé v souvislosti s vyřízením reklamace.

4) Neprovede-li prodávající výměnu zboží nebo neodstraní-li prodávající vadu ve lhůtě uvedené v
předchozím odstavci tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z
kupní ceny nebo odstoupit od dílčí kupní smlouvy.

5) U zboží, které bylo vyměněno za bezvadné či opraveno na základě oprávněné reklamace, běží nová
záruční lhůta ode dne předání kupujícímu.

6) Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.

7) Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny kupujícím nebo zaměstnanci kupujícího v
důsledku nesprávné manipulace, údržby či neoprávněných zásahů.

VII. 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

1) Smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu předání dohodnutého plnění je stanovena v
minimální výši 0,05 o/o z ceny nedodaného zboží vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

2) Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době je stanovena ve
výši 500,- Kč za každý případ a započatý den prodlení.

3) Pokud prodávající poruší ustanovení čl. V. odst. 2 smlouvy, je kupující oprávněn požadovat zaplacení
smluvní pokuty až do výše 1.000,- Kč za každý takový zjištěný případ.

4) Pokud prodávající poruší povinnost uvedenou v ustanovení čl. V. odst. 4 nebo 5 smlouvy, zaplatí
prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši I 00.000,- Kč za každý takový zjištěný případ.

5) V případech, které nejsou uvedeny výše, kdy jedna ze smluvních stran poruší smlouvu způsobem,
který zakládá právo druhé smluvní strany odstoupit od smlouvy, může smluvní strana požadovat po
porušující smluvní straně zaplacení smluvní pokuty až do výše 500,- Kč za každý případ nebo
započatý den prodlení (dle povahy porušené povinnosti).
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6) Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě,
není-li ve výzvě uvedena splatnost delší. Kupující si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady, a to
včetně možnosti zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce prodávajícího.

7) Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v tomto článku smlouvy, není nijak
dotčeno právo kupujícího na náhradu škody. Použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku se
vylučuje. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není
omezena. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost prodávajícího řádně dokončit plnění
předmětu smlouvy a smluv dílčích.

VIII. 

Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

I) Smlouva může být ukončena:
a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 6

měsíců a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď
doručena druhé smluvní straně;

c) písemným odstoupením z důvodů podstatného porušení smlouvy, kterými jsou zejména:
(i) prodávající dodá zboží v rozporu s požadavky kupujícího stanovenými v rámci

smlouvy, nebo v rámci zadávacích podmínek na veřejnou zakázku, nebo v rozporu se
specifikací uvedenou v příloze č. I smlouvy,

(ii) prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtě dle čl. VI odst. 3 smlouvy,
(iii) prodávající opakovaně nedodá zboží ve smluvené lhůtě dle čl. I odst. 4 smlouvy,
(iv) prodávající opakovaně poruší další povinností dle smlouvy, a to i bez předchozího

upozornění kupujícího na taková porušení.

2) Připadne-li konec výpovědní doby na den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší
následující pracovní den.

3) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od
smlouvy druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 3. dnem
od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky.

4) Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvních pokut, případně nárok na
náhradu škody.

IX. 
Závěrečná ustanovení 

1) Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících ze smlouvy, se řídí
právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a
zákona o zadávání veřejných zakázek.

2) Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení.

3) Jakékoliv změny smlouvy je možné provádět pouze písemně formou číslovaných dodatků ke
smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran a to vždy v souladu s občanským
zákoníkem a zákonem o zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám
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písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného doručení písemného návrhu změny (dopis, 
e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající smluvní strana. Nestanoví-li smlouva
výslovně jinak, považuje se za písemnou formu s vyloučením § 562 odst. 1 občanského zákoníku
pouze podoba listinná.

4) Formy dodatku není třeba v případě změn a práv a povinností stran vyplývajících ze změny právních
předpisů, na které smlouva odkazuje. Doplnění a změny v kontaktních údajích, místech a osobách
lze činit i jednostranným oznámením (písemným nebo v elektronické formě) podepsaným
oprávněnou osobou příslušné smluvní strany (elektronicky ověřeným podpisem nebo učiněné
z emailové adresy kontaktní osoby v případě oznámení v elektronické podobě).

5) V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či
nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení
smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo
z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu
smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné
ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe
ustanovení původnímu a smlouvě jako celku.

6) S ohledem na ustanovení § 1726 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že smlouva
obsahuje ujednání o všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a
smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze smluvních stran
stanovila jako předpoklad pro uzavření smlouvy.

7) Každá ze smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje ve
vztahu k druhé smluvní straně, že obdržela od druhé smluvní strany informace o veškerých
skutkových a právních okolnostech, které smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího
zájmu uzavřít smlouvu a pro samotné uzavření smlouvy jakožto platné a závazné smlouvy.

8) Veškeré případné spory vzniklé mezi smluvními stranami na základě nebo v souvislosti se smlouvou
budou primárně řešeny jednáním smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené
době vyřešeny, bude k jejich projednání a rozhodnutí příslušný soud, který je obecným soudem
objednatele v okamžiku podpisu smlouvy.

9) Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují uplatnění
ustanovení§ 1765, § 1766 a§ 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený smlouvou.

1 O) Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že na smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 
ani § 1796 občanského zákoníku. 

11) Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího převést svá práva
a povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu. Prodávající není oprávněn provést započtení
svých pohledávek vůči kupujícímu proti pohledávkám kupujícího vůči prodávajícímu.

12) Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle§ 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Prodávající je povinen
uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu smlouvy a umožnit přístup osobám
pověřeným kupujícím i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají
ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti,
apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Toto spolupůsobení
se prodávající zavazuje zajistit i u svých případných poddodavatelů.
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13) Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny 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), v platném znění (dále jen „zákon o registru
smluv"), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních
právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za obchodní tajemství

ve smyslu ustanovení§ 504 občanského zákoníku. Smluvní strany dávají zároveň tímto kupujícímu
svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údaji'.1 se
zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu
neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence smlouvy a zpřístupnění obsahu
smlouvy veřejnosti.

14) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

15) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění
ve smyslu zákona o registru smluv se zavazuje zajistit kupující do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma
smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1: Ceník osobních ochranných pracovních prostředků; 
Příloha č. 2: Kontaktní osoby kupujícího; 
Příloha č. 3: Kontaktní osoby prodávajícího; 
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů. 
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Příloha č. 1: Ceník osobních ochranných pracovních prostředků 
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Brýle ochranné čiré 

Brýle ochranné tónované 

Bunda do pasu 3v1 žlutá reflexní + 
potisk 

Bunda montérková + potisk 

Bunda montérková - vesta + potisk 

poly ar on lov , panoramat1c y zorn1 , v odn I pres d1optnc ry e, sp nit normu 
EN166 proti pomalu letícím částicím do energie 0,56 J a rychle letícím částicím s nízkou 
ener íí n raz zorník říd F 
konstrukce pro práci v průmyslu, proti pomalu letícím částicím do energie 0,56 J a rychle 
letícím částicím s nízkou energií, nastavitelná ramínka, záruka kvality podle ISO 9001, 
zorník ovrstven roli oškrábání 
zapínáni na zip krytý klopou s druky, vnitřní bezpečnostní kapsa, odnímatelné rukávy i 
kožešinová vložka, kapuce skrytá v límci, multifunkční bunda použitelná v zimě i do deště, 
zároveň použitelná i jako vesta po odejmutí rukávů, zapínání na dvoucestný zip, krytí 

brady, pletené manžety, vrchní materiál 100% polyester, s PU zátěrem 190gtm
2
, odpínací 

umělá kožešina 100% polyester 365g/m
2
, zateplení rukávů 100% polyester 60g/m

2 
a 

zate lení 120 /m
2 

s lnit normu EN 471 3:2 a EN 343 3:1 + otisk čern · 

tkanina o hmotnosti 270 g/m
2

. Materiál: 65% polyester a 35% bavlna min. Na 
exponovaných místech vyztužení materiálem 6000 polyester. Zapínání na dvoucestný zip 
krytý légou, rukávy zakončeny nápletem. Multifunkční kapsy měchové a zesílené, jedna 
kapsa určena na mobil. Kapsy na prsou se zapínají na suchý zip, EN 340 + potisk bílý 

polyester I bavlna, minimálně 35% bavlny, 280g/m
2
, vyztužení materiálem 6000 polyester, 

EN340 + otisk bíl· 

podle požadavků ČSN EN 340:2004 a ČSN EN 381-5:1997 z tkaniny unikátní konstrukce 
ve složení 53% polyamid - 47% bavlna v kombinaci s dalšími tkaninami z polyesteru, 
polypropylenu a bavlny, které zaručují nadstandardní odolnost proti oděru a pevnost proti 
natržení. Blůza má prodloužený zadní díl pro ochranu ledvin, na levém rukávu kapsičku 

Oblek protipořezový (bunda + pro sterilní obvazový balíček první pomoci a na levé straně diagonálně umístěnou kapsu 
kalhoty) - pro práci s motorovou pilou na zip. Pravá strana bundy je doplněna o vnější kapsičku na telefon a vnitřní kapsu na 
+ přilba a štít na obličej suchý zip. Vnitřní část sedla a ramen jsou podšily bavlněnou proti potní mřížkou, límec je 

zevnitř podšit dyftýnovou tkaninou pro změkčení dotyku límce s pokožkou. V rukávech je 
skrytý stahovací náplet a v bocích bundy guma pro zamezení nechtěného rozvolnění. 
Kalhoty s náprsenkou mají zvýšený zadní pas s všitou gumou a postranní rozparek se 
zapínáním. Kalhoty jsou v dolní části opatřeny protiklíšťatovou úpravou. 

Bunda nepromokavá reflexní žlutá + 
otisk 

Bunda reflexní žlutá 7v1 + potisk 

lehká nepromokavá reflexní bunda, kapuce složená v límci, se dvěma bočními kapsami, 
le ení š voděodolná EN471 a EN343 + otisk čern · 
odnímatelná oboustranná zateplená vnitřní vložka s odepínací rukávy, vrchní díl ze 100% 

polyesteru s PU zátěrem odpuzujícím špínu,190g/m
2
, s feflexními pruhy, voděodolný, s 

kapucí v límci, uvnitř nylonová síťovina. Vnitrní zateplená oboustranná vložka, žlutá strana 

s reflexními pruhy, modrá strana 65% polyester a 35% bavlna, 70g/m
2
, zateplení 

160g/m
2

, odpínací rukávy, kapsy z obou stran, lze nosit samostatně. EN 471(3:2) & EN 
343 3:3 + 2x otisk čern · 
nepromokavá bunda s paropropustnou membránou, vodní sloupec 2000 mm, prodyšnost 

B d . . t 1 • č á běž . 3000 g/m
2
/24h., 100% nylon povrstvený polyuretanem, vnitřní materiál 100% polyester

un a z1mrn za ep ena ern - ny 
2 

provoz + potisk fleece 280 g/m , černá odepínací fleeceová vložka s kapsami - lze nosit samostatně jako 
mikina (fleece bunda), přelepené švy, zapínací větrací otvory v podpaždí, síťovinová 
podšívka, čtyri vněší kapsy a jedna vnitřní kapsa 

Bunda/mikina fleece černá 

Celotělový úvazek pro práci ve 
výškách (včetně príslušenství) 

Čelovka 4-diodová 

Čepice - kšiltovka 

Čepice úpletová zimní - kulich černý 

Holinky pryžové černé 

fleecová mikina zesílená, dvě postranní kapsy na zip, přední zapínání na zip po celé délce 

sada pro práci ve výškách obsahující: postroj - zachycovací postroj se zadním i predním 
kotvícím prvkem, polohovací pás s bočními oky, nastavitelné zádové, stehenní i ramenní 
popruhy, dále má i prvek pro záchranu osob, evakuaci nebo slanění, postroj je vhodný pro 
práci na konstrukcích, stožárech nebo pri evakuaci osob (armáda, policie, hasiči apod. 
Splňuje normy EN 361, EN 358, EN 813 (CE 0082), tlumič pádu - s lanem průměru 10,5 
mm, celková délka včetně tlumiče 1,8 m, dvě oválné karabiny AZ 011, EN 355 CE 0082, 
polohovací lano - lano průměru 14 mm, 2 m dlouhé, se seřizovačem délky, ochranou 
lana, šitým okem s karabinou AZ 002, karabina AZ 011 je standardně součástí 
serizovače, splňuje normu EN 358 (CE 0082), kotvicí ocelové lanko - kotvící 
pozinkované ocelové lanko o průměru 8 mm a délky 2 m, s oky, potažené průhlednou 
plastovou ochranou lanka, EN 354, EN 795 CE0082, 5ks karabin - šroubovací - ocelová 
oválná karabina, pevnost 20 kN, otevření 18 mm, se šroubovací pojistkou, hmotnost 170 
g, EN362 CE 0082, universální vak - vak pro bezpečné prenášení lan a jiného vybavení 
pro práce ve výškách, je z nepromokavého a odolného materiálu, dva ramenní popruhy, 
rozměry 30 x 30 x 60 cm 

volitelná intenzita svícení (maximální, úsporná a blikání). Maximální intenzita 40 lumenů -
viditelnost na vzdálenost 29 metrů. 
šeslipanelová plná z česané bavlny, velikost UNI nastavitelná suchým zipem 

zimní pletená čepice, materiál 100% akryl, velikost UNI 
vyšší odolnost proti teplu i chladu, oděru, propíchnutí a proříznutí, holinky jsou určeny k 
ochraně red klimatick · mí vli které ne·sou "imečné ani extrémní 

19,00 Kč 

46,00 Kč 

1100,00Kč 

420,00 Kč 

280,00 Kč 

1 850,00 Kč 

375,00 Kč 

1 950,00 Kč 

1 150,00 Kč 

200,00 Kč 

3 500,00 Kč 

350,00 Kč 

30,00 Kč 

40,00 Kč 

300,00 Kč 



Chránič sluchu mušlový 

Kalhoty do pasu bílé dlouhé 

Kalhoty do pasu bílé 3/4 krátké 

Kalhoty letní - kraťasy 

Kalhoty montérkové s laclem 

Kalhoty montérkové do pasu 

Kalhoty pracovní trn. modré jeans 

Kalhoty zateplené černé 

Kalhoty nepromokavé reflexní žluté 

Obuv pracovní kotníková zateplená -
běžný orovoz 

Obuv pracovní kotníková zateplená -
PPO a srpáva úkrytů 

Obuv letní sandále 

Obuv pracovní polobotka - ocel. tužinka 
ve špičce 

Obuv pracovní 01 

Obuv pracovní bílá nazouvací 

Obuv pracovní vysoká pevná -
holeňová 

Ochrana sluchu - špunty 

Overal zimní + potisk 

Plášť pracovní 3/4 klasický střih + 
potisk 

Plášť - halena (rondon) - kuchařský 

oděv 
*

Plášť s kapuci do deště PVC 

Ponožky letni bílé 

Ponožky letní černé 

Ponožky zimní černé 

Přilba ochranná 

Respirátor - dýmy a mlha 

použití v průmyslu, hlavový oblouk, polštářky plněné pěnou, hmotnost 180 g, SNR=26 dB, 
EN352-1 
zadní díí do gumy a sedla, boční klínové kapsy a zapínání na boku - vhodné pro kuchaře, 
100% bavlna 
3/4 kalhoty v pase na gumu, pohodlný střih s praktickým rozparkem - vhodné pro kuchaře, 
100% bavlna 

tkanina, 65% polyester a 35% bavlna min., plošná hmotnost 280g/m
l
, vyztužení 

lm:,tp,;,;1om Rnnn "'

tkanina o hmotnosti 270 g/m
2
. Materiál: 65% polyesteru a 35% bavlny min. Na

exponovaných místech vyztužení materiálem 600D polyester. Na náprsence je kapsa na 
suchý zip a kapsa na mobil. Vzadu dvě kapsy, jedna boční. Multifunkční kapsy měchové a 
zesílené včetně kansv na metr. EN340 

tkanina o hmotnosti 270 gtm
2

. Materiál: 65% polyesteru a 35% bavlny min. Na 
exponovaných místech vyztužení materiálem 600D polyester. Vzadu dvě kapsy, jedna 
boční. Multifunkční kaosv měchové a zesílené včetně kaosv na metr. EN340 
moderní bavlněné džíny ze 100% elastické bavlny, s úpravou slone wasched, přední 
kapsa na mobil, zadní univerzální, rozparek na knoflíky 
zateplené nepromokavé zimní kalhoty s paropropustnou membránou, materiál 100% nylon 
s polyuretanovou paropropustnou membránou, podšívka a zateplení polyester EN340 a 
EN342 
reflexní nepromokavé kalhoty, výstražný oděv s vysokou viditelností díe EN 471, 100% 
PES s nánosem PU EN471 a EN343 
kotníková, zateplená, ,,farmárka" - ochrana proti běžným povětrnostním podmínkám, 
svršek nubuk /kůže) zateolení ze svntetické kožešinv. orvžová oodrážka EN347 
bezpecnostn1 zateplena vodeodolna vysoka obuv s ocelovou šp1cKou I stélkou odolnou 
propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou odolnou kyselinám a olejům, 
absorpcí energie v patě, svrškem z prodyšné kůže a reflexními komponenty pro zvýšení 
vidite>lnns:ti FN14'i c:� r.1 
bezpecnostní kožená obuv sandálového typu, nízká otevrená kategorie 01 (bez ocelové 
špičky), perforovaný svršek z plnolícé usně, textilní podšívka, anatomická vkládací stélka, 
podešev dvousložková, přímý nástřik PU/TPU olejivzdorná, antistatická s absorbčním 
orotinárazovvm efektem EN 347 
oezpecnostn1 ce10Kozena oouv pro prores1ona1n1 pouz1t1, oce1ova sp1cKa S1, pro ochranu 
před nárazem a stlačením, svršek z plnolícé hovězinové usně, textilní podšívka, 
anatomická vkíádaci stélka, podešev dvousložková, přímý nástřik PU/TPU olejivzdorná 
FO, antistatická s absorbčním protinárazovým efektem, protiskluzová SRC, EN ISO 
?n�,1,:;-?nn,:; S1 
svrseK novez1nova usen, oaeruvzaorna !Kanina s vyoornou nasaKavost1 a rycniym 
vysycháním, anatomicky tvarovaná stélka kombinovaná s PE měkčenou vrstvou, v patní 
části PU měkčená podpatěnka vhodná při dlouhodobé práci ve stoje, mezipodešev, 
absorpce energie v oblasti paty, podešev protiskluzový a oděruvzdorný PU, norma EN 

IIC:n ?íl"l47 01 

dvojvrstvá dezénová podešev, aplikovaná technologií přímého nástřiku a zabezpečující 
absorpci energie v patě, protiskluzové perforované sandále bez ocelové špičky, nepíšící 
podešev, světlá podešev nezanechává stopy na podlaze, barva bílá, EN ISO 20347 OB 

svršek z hovězinové usně s voděodolnou úpravou, kožešinová podšívka Webpelz, 
kompozitová bezpečnostní špička AirToe s prodyšnou membránou, protiskluzová a 
oděruvzdorná podešev PU, kovová planžeta proti propíchnutí, zateplená, vhodná do 

lsuchvch i moknirh nrnvn7ů E"'�,1,:; c:� 
zátky z měkké pěnové hmoty absorbující zvuk, SNR=28dB, tvarová paměť umožňuje 
postupné a dokonalé přilnutí ke stěně zvukovodu, zátky nedráždí pokožku, jsou 
omyvatelné a jejich použití je snadné a pohodlné 
pružné náplety, zdobení tkalounem - 100% BA, zdvojená kolena, materiál 100% BA, 

260�/m
2
, zateolení 100% oolvester + ootisk bílý

s jednou náprsní kapsou a dvěma klasickými kapsami vpředu, kryté zapínání na cvočky, 
všestranné využitíi, délka 100 cm, materiál směs 65% polyester/35% bavlna, Fortis 

245a/m 
2 

střih princesového typu s raglánovým rukávem, barva bílá - červený svislý proužek, 100% 
bavlna, včetně malého potisku na levé přední straně oděvu - Správa služeb hlavního 
města Prahv ŠVZ Žihle 
ochranný plášť se skládací kapuci určený k ochraně proti dešti a vodě, z nylonu s 
nánosem PVC, určena především pro profesní použiti proti působení vody, ale i 
mechanickvm vlivům a zašninění v oraktickém baleni v oouzdře n" zin 
minimálně 80% bavlna 

minimálně 80% bavlna 

minimálně 80% bavlna 

ochranná přilba z materiálu ABS, inovativní přilba typu "baseball", tvar kšiltu zlepšuje 
vertikální výhled, reflexní barvy a pásky zajišťují vysokou viditelnost, 3 textilní pásky a 8 
uchycovacich bodů, čelní páska zamezující poceni, nové nastavení velikosti "color to 
color" od 53163cm, možnost nastavení 2 pozic přilby (nahoře/dole) pro lepší komfort, 
elektrická izolace (440 VAC), boční deformační odolnost (LD), odolnost proti rozstřiku 
malých kovových částic (MM), použiti při teplotách -20°C / +50°C, EN 397 

s vydechovacím ventilkem, ochrana proti pevným částicím vodním a kapalným aerosolům 
do koncentrace 10-ti násobku NPK/PEL, EN 149:2001 + A1:2009, CE1024, EN141 

75,00 Kč 

250,00 Kč 

260,00 Kč 

305,00 Kč 

435,00 Kč 

355,00 Kč 

550,00 Kč 

520,00 Kč 

250,00 Kč 

640,00 Kč 

400,00 Kč 

260,00 Kč 

450,00 Kč 

325,00 Kč 

435,00 Kč 

850,00 Kč 

5,00 Kč 

770,00 Kč 

230,00 Kč 

400,00 Kč 

100,00 Kč 

27,00 Kč 

27,00 Kč 

25,00 Kč 

265,00 Kč 

25,00 Kč 



Ručnlk froté 50x100cm - 400q/m 2 

Rukavice antivibrační snížení účinků vibraci a rázů, Materiál polybavlna/chloropren, certifikát splňující normy 
EN420 EN388íx 3 4 3l EN 10819 íTRM=O 62 TRH=O 55) 

Rukavice pogumované s nápletem pětiprsté rukavice šité z bavlněného úpletu, celomáčené v silné vrstvě nitrilu, pružný 
náolet na záoěstí EN 388 

Rukavice gumové pětiprsté rukavice z přírodního latexu, tloušťka 0,35 mm, velurová úprava vnitřního 
I oovrchu orotiskluzové strukturv na dlani a prstech délka 30 cm 

Rukavice pracovní hadrové kombinované pětiprsté rukavice, zdvojená dlaň z kvalitní hovězí štípenky, hřbet a tuhá 
manžeta z bavlněné tkanínv podšívka ve dlani EN388 
ergonom1cKy smesovy up1e1 oosanuJ1c1 1ycru, aian a prs1y macene v nim1ove pene s 
tlumícími nopkovými výstupky, tloušťka dlaně 0,95 mm, tloušťka na prstech 0,90 mm, pro 

Rukavice pracovnl - obsluha odtah. montážní práce, maximální prodyšnost, obratnost a přizpůsobivost ruce, ideální pro 
vozidel přesné automontáže a montáže malých dílů, využíti polštářkového efektu nopkových 

výstupků v pracovní části dlaně, technologie AirTech aplikovaná společně s technologií 
IFrnnTPrh t=l\l'UH! 

Rukavice proti chemickým látkám chemicky odolné nitrilové rukavice s reliefním povrchem dlani a prstů, velurová úprava 
vnitřního oovrchu tloušťka O 425 mm délka 38cm EN388 a EN374 

Rukavice úpletové černé jednobarevné rukavice, vycházkové, 100% AKRYL 

Rukavice pracovní zimnl zimní celokožené rukavice, dlaň a prsty z lícové vepřovice, hřbet ze štípané vepřovice, 
teplá podšívka EN388 a EN511 

lbezpečnostn1 kozena obuv sanda1oveno typu, nizka otevrena oouv s ocelovou sp1cKou, 

Sandále bezpečnostní s ocel. tužinkou kategorie S 1, perforovaný svršek z plnolícé usně, textilní podšívka, anatomická vkládací 
stélka, podešev dvousložková nepíšící, přímý nástřik PU/TPU olejivzdorná, antistatická s 

lahsnrhčním "' ; .. n, PfPklPm FN 147 a FN ".l,i,:; S1 

vrchní materiál kůže, stélka mikroplyš, podešev PUR, ředa Trekker, Obuv splňuje normu 

Sandále pracovní lehké bílé EN ISO 20347:2004/A1 a zároveň dodatek SRA, svršek bot tvarován z 3 mm silné 
vysekávané kůže. Tato měkčená, čistě přírodní useň již nevyžaduje obšívání syntetickými 
materiály a zaručuje chodidlům zdravé prostředí, omezující vznik plísní 

Statické pracovní lano 11 mm, 60 m - výkonné lano s nízkou průtažností a vysokou statickou pevností určené zejména pro 
práce ve výškách výškové práce a zajištění osob nad volným prostorem, EN 1891 CE 1019 

reflexní pruh na zádech náplety na konci rukávů a v pase, stahování kapuce na elastickou 
Svetr nebo mikina tmavá barva šňůrku, reflexní paspule na prsou, materiál: 80% bavlna, 20% polyester, 300g/m2

, barva 
černá 

Spodky dlouhé nohavice thermo 50% bavlna min., 50% polyester, 200q/m 2 

Šátek nebo čepice proti páře * lodička bílá s červeným proužkem, 100% bavlna 

Štít obličejový + náhradní zorník celoobličejový štít s náhlavním držákem určený pro ochranu obličeje proti těžkým, pomalu 
letícím částicím o eneraii max. O 6 J 

Štít obličejový - proti postříkání v ochranná maska, možno použít přes brýle kuchyni 
reflexní manažerská vesta se zapínáním na zip, dvě postraní kapsy s klopami, kapsa na 

Vesta reflexní žlutá + potisk mobil, na tužky a identifikaci, EN 471, třída 2:2, 5cm HiVisTex reflexní pásky, materiál 
100% oolvester + ootisk černý 

Tričko bavlněné s límečkem kr. rukáv Polokošile bavlněná, min. 55% bavlny, tmavé barvy - s reflexním prvkem (např. proužek) - tmavé s reflexními prvky + potisk

Tričko bavlněné kr. rukáv - žluté 
výstražný oděv dle EN ISO 20471 třída 2, vysoká viditelnost, materiál minimálně 55% 

reflexní + potisk bavlna, 175g/m2
, Hi-cool COTTON COMFORT, u krku límec s fluorescenčním pruhem, na 

bocích v pase rozparky pro pohodlné nošení, barva žlutá 
Tričko s límečkem krátký rukáv boční švy, vnitřní šev límce krytý lemovkou, zapínání na tři knoflíčky, tkaná etiketa, možné 
tmavé + potisk vvšití i potisk loaa tmavě modré + ootisk bí!Ý 
Tričko s límečkem krátký rukáv boční švy, vnitřní šev límce krytý lemovkou, zapínání na tři knoflíčky, tkaná etiketa, možné 
světlé + potisk 1vvšití i ootisk loaa světle modré+ potisk černý 
Tričko dlouhý rukáv thermo 50% bavlna min., 50% polyester, 200Q/m 2 

Zástěra bllá gumotextilní 110x80 - vhodná do kuchyně 
proti opaření do kuchyně, s nastavitelnou délkou pásku okolo krku pomocí dvou D-

Zástěra kuchařská laclová kroužků, délka 106cm, šířka 69cm, materiál 65% polyester a 35% bavlna minimálně, 
245n/m2 

Potisk - Správa služeb hlavního města Prahy (na záda), barva bílá nebo černá 

Cena zboží jednotná pro všechny velikosti 

* foto viz další list (kupující požaduje konkrétní výstroj)

70,00 Kč 

100,00 Kč 

15,00 Kč 

10,00 Kč 

22,00 Kč 

200,00 Kč 

40,00 Kč 

40,00 Kč 

60,00 Kč 

295,00 Kč 

325,00 Kč 

2 450,00 Kč 

500,00 Kč 

225,00 Kč 

50,00 Kč 

160,00 Kč 

160,00 Kč 

190,00 Kč 

160,00 Kč 

225,00 Kč 

135,00 Kč 

135,00 Kč 

220,00 Kč 

65,00 Kč 

150,00 Kč 





li 
. 

. 

. 

SPRÁV A SLUŽEB 

HLAVNÍHO MĚST A PRAHY 

Příloha č. 2: Kontaktní osoby kupujícího 

Statutární orgán rovozní náměstek 

I Strana 1 (celkem 1) 
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SPRÁV A SLUŽEB 

HLAVNÍHO MĚST A PRAHY 

Příloha č. 3: Kontaktní osoby prodávajícího 

Statutární orgán: 

I . I , • I 

I Strana 1 (celkem 1) 



SPRÁV A SLUŽEB 

HLAVNÍHO MĚST A PRAHY 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Prodávající v souladu s§ 105 zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující: 

Předmět smlouvy nebude plněn prostřednictvím poddodavatelů. 

I Strana 1 (celkem 1) 




