
RÁMCOVÁ DOHODA 

 

Č.j. PPR-3639-51/ČJ-2019-990640 

 

Čl. 1. Smluvní strany 

 

/1/ Kupující:        

ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra 

sídlo:  Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 

IČO:  00007064 

DIČ:  CZ00007064 

            zastoupená:  Ing. Martinem Šlemerem, vedoucím odboru veřejných zakázek 
policejního prezidia ČR 

bankovní spojení:  Česká národní banka 

číslo účtu:  5504881/0710 

doručovací adresa: MINISTERSTVO VNITRA ČR 

  poštovní schránka 160 

  160 41 Praha 6 

kontaktní adresa:  Policejní prezidium ČR 

  Pelléova 21, Praha 6 

tel.:   974 835 653  

e-mail:  pp.ovz@pcr.cz 

datová schránka:  gs9ai55 

 

(dále jen „kupující“) na jedné straně 

a 

 

/2/ Prodávající: 
  Název společnosti:  VESTIMENTUM s.r.o. 
 sídlo:  Praha 1 – Staré Město, Dlouhá 705/16, PČS 110 00 

 IČO:  03650014 

 DIČ:  CZ03650014 

 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 235648 

 zastoupená:    

 bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
 číslo účtu:  107-9229960297/0100  
 pracovní kontakt: 
 tel.:  

 e-mail:  

 datová schránka: buqtyk9 

 

(dále jen „prodávající“) na straně druhé 

 

 



2 

 

(Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 
„Smluvní strana“) 

 

u z a v í r a j í  

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledku nadlimitního zadávacího řízení 
„Rámcová dohoda na dodávky svetrů 15 PČR na období 2019-2022“ realizovaného na 
základě ustanovení § 56 a násl. a § 131 až 137 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda“) 
 

 

Čl. 2. Předmět dohody 

 

/1/ Touto dohodou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc uvedenou v čl. 3 této 
dohody, která je předmětem koupě, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo.  

/2/ Kupující řádně dodané zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.  

 

Čl. 3. Zboží 
 

/1/ Zbožím se rozumí nákup 40.000 ks svetrů 15 PČR (dále i „svetr 15 PČR“ nebo „zboží“). 

/2/ Prodávající dodá zboží dle přílohy č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou 
součástí této dohody. 

/3/ Kupující je oprávněn odebírat zboží dle svých potřeb a uvážení po dobu účinnosti této 
dohody a to bez stanovení minimálního odebraného množství, maximálně však do výše počtu 
kusů dle bodu /1/ tohoto článku. 

/4/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího. 

/5/ Zboží musí souhlasit ve všech detailech se schválenými referenčními vzorky a technickými 
podmínkami uvedenými v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny) této dohody.  
 

/6/ Veškeré následné odlišnosti ve výrobě musí být schváleny oběma smluvními stranami. 
 

/7/ Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, nepoškozené, nepoužité a kupující 
bude jeho prvním uživatelem.  

 

 

Čl. 4. Doba a místo plnění 
 

/1/   Tato dohoda je uzavřena ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami až 
do 31. 10. 2022 s plněním vždy do 4 měsíců od doručení objednávky prodávajícímu. 
Podmínkou plnění do 31. 10. 2022 je včasné vystavení objednávky ze strany kupujícího tak, 
aby dodržel termín plnění do 4 měsíců od doručení objednávky prodávajícímu, pokud se obě 
smluvní strany písemně nedohodnou na kratším termínu plnění. 
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/2/   Kupující bude od prodávajícího nakupovat zboží na základě dílčí písemné výzvy 

k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“). Kupující doručí podepsanou objednávku 
prodávajícímu prostřednictvím datové schránky a Úřadu pro obrannou standardizaci, 
katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) na e-mailovou adresu  
Prodávající je povinen písemně potvrdit objednávku a toto potvrzení doručit prostřednictvím 
datové schránky zpět kupujícímu, a to do 10 pracovních dnů od písemného doručení 
objednávky prodávajícímu. Za prodávajícího schvaluje objednávku pověřený pracovník: 

 

/3/   Místo plnění zboží je na adrese: 

Policejní prezidium ČR 

Správa logistického zabezpečení 
Skupina centrálního skladování 
281 07 Svojšice - okres Kolín 

 

Případně skladové prostory Opočínek, okres Pardubice, pokud bude výslovně uvedeno v 
objednávce.  

Čl. 5. Dodání a převzetí zboží 
 

/1/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího e-mailem a telefonicky o přesném termínu 
dodání zboží nejméně pět (5) pracovních dnů předem na: 

 
/2/ Prodávající souhlasí s tím, že na zboží bude uplatněno státní ověřování jakosti (dále jen 
„SOJ“) ve smyslu Zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním 
ověřováním jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně 
živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“). 
Rozsah a podmínky pro provádění SOJ jsou podrobně uvedeny v příloze č. 3 (Požadavky na 
zabezpečení SOJ) této dohody.  

Místo výkonu SOJ bude na adrese: Pointpark D8, Hala č. 5, Ke Zdibsku 621, Zdiby 250 66 

/3/ Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, každé vyhotovení bude 
podepsáno oběma smluvními stranami, prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a kupující obdrží 
jedno (1) vyhotovení. Jedno vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající k daňovému 
dokladu (dále jen „faktura“). K podpisu dodacího listu za kupujícího je oprávněn vedoucí 
skladu nebo jím pověřený pracovník. 

/4/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího. 

/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva. 

/6/ Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad. 

/7/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu do pěti (5) pracovních 
dnů od převzetí a souběžně o těchto vadách také ihned informovat Úřad e-mailem na adresu 
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Vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu 
a Úřadu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a prověření. 

/8/ Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu 
s touto dohodou a ve sjednané kvalitě. 

/9/ Prodávající dále odevzdá kupujícímu spolu se zbožím následující doklady: 
a) dodací list, 
b) osvědčení o jakosti a kompletnosti vydané Úřadem. 

 

Čl. 6. Kupní cena 

 

/1/ Kupní cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné 
změně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Takováto změna dohody není důvodem 
k uzavření dodatku k dohodě dle čl. 12. odst. 8 dohody. 

/2/ Celková cena za zboží činí: 

a) bez DPH: 53.920.000,- Kč  

(slovy: padesáttřimilionůdevětsetdvacettisíc korun českých),  

b) DPH 21 %: 11.323.200,- Kč  

c) včetně DPH: 65.243.200,- Kč  

(slovy: šedesátpětmilionůdvěstěčtyřicettřitisícdvěstě korun českých). 

/3/ Tato kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této dohody 
zejména dopravné, balné a náklady na Státní ověřování jakosti. 

/4/ Detailní rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1 této dohody (Specifikace zboží a ceny). 

 

Čl. 7. Platební podmínky 

 

/1/ Prodávajícímu vznikne právo fakturovat dnem převzetí zboží kupujícím na základě 
potvrzeného dodacího listu kupujícím. 

/2/ Prodávající se zavazuje vystavit fakturu na: 

 Ministerstvo vnitra ČR 

 Nad Štolou 936/3 

 170 34 Praha 7 

  

/3/ Prodávající zašle fakturu na poštovní adresu kupujícího ve lhůtě do 14 dnů od dodání zboží:  
Poštovní adresa kupujícího: 

Policejní prezidium ČR 

Správa logistického zabezpečení 
Odbor specializovaných činností 
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P.O. Box 6 

150 05 Praha 5 

/4/ Každá faktura bude prodávajícím vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie) 
a přílohou faktury bude originál potvrzeného dodacího listu oběma smluvními stranami. Dále 
prodávající zašle kopii faktury včetně potvrzeného dodacího listu přes e-mail na 

do 14 dnů ode dne zdanitelného plnění. 

/5/ Každá faktura musí minimálně obsahovat: 

a) náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku, 

b) číslo jednací této dohody. 
/6/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne 
jejího prokazatelného doručení kupujícímu na poštovní adresu dle odst. 3 tohoto článku. Pokud 
prodávající doručí fakturu kupujícímu v období od 15. prosince aktuálního roku do 28. února 
následujícího roku bude splatnost faktury šedesát (60) dní od dne doručení kupujícímu. 
Nebude-li faktura doručena kupujícímu v souladu s touto dohodou, neběží lhůta splatnosti 
a kupující není v prodlení s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního 
volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. 

/7/ Kupující je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která 

není vystavena v souladu s touto dohodou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje 
nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, nebo bankovní účet uvedený na faktuře 
nemá prodávající řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“ a to s uvedením důvodu 
vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne 
doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode 
dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.  Faktura se 
považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v 
téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil. 

/8/ Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není 
povinen až do jejího odstranění uhradit cenu vadného zboží. Okamžikem odstranění vady zboží 
začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce. 

/9/ Platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostním převodem na účet 
prodávajícího. 

/10/ Účtovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky 
z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.  

/11/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.  

Čl. 8. Záruka na jakost a reklamace 

 

/1/ Prodávající ručí za skryté konfekční vady a kvalitu zboží po dobu 24 měsíců ode dne 
převzetí kupujícím. Dále je požadována skladovatelnost 5 let v originálním balení a při 
zachování všech mechanicko – fyzikálních vlastností zboží.  
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/2/ Kupující je oprávněn oznámit prodávajícímu vadu, na kterou se vztahuje záruka, bez 
zbytečného odkladu po jejím zjištění a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží, dle své 
volby, kdykoliv v záruční době. V oznámení je kupující povinen popsat vadu nebo alespoň 
způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila. 
 

/3/ Adresa servisního střediska: Pointpark D8, Hala č. 5, Ke Zdibsku 621, Zdiby 250 66 

 

/4/ V případě, že kupující uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se prodávající odstranit 
reklamované vady nejpozději do 30 dnů po písemném oznámení vady kupujícím. Reklamaci 
lze uplatnit nejpozději do posledního dne lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

/5/ Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, na 
které se vztahuje záruka. 
 

/6/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny správou logistického zabezpečení Policejního 
prezidia České republiky, případně jinými pověřeným pracovníkem kupujícího. Kupující je 
povinen o reklamacích informovat Úřad e-mailem na adresu: 
 

/7/ Prodávající umožní Úřadu účast na řešení reklamace. Prodávající má za povinnost předat 
kopii reklamačních protokolů týkajících se uplatněných a uznávaných reklamací na Úřad 
písemně, případně na email:
 

 

Čl. 9. Další povinnosti prodávajícího 

 

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této dohody získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a 
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě 
ani je použít v rozporu s účelem této dohody, ledaže se jedná 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu. 

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1. tohoto článku 
všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu. 

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, 
odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. 

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této dohody. 

/5/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. 3. této dohody nemá právní vady ve smyslu 
ustanovení § 1920 občanského zákoníku. 

/6/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této dohody uchovávat 
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední 
části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této dohody, a to zejména pro účely 
kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 
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/7/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly 
finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z dohody. 

/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

/9/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud ji splňuje. 

/10/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů 

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při 
vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této dohody. 
Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 

odst. 3 písm. a). 

/11/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených v této dohodě včetně ceny zboží. 

/12/ Prodávající je povinen bankovní účet, jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 
kupujícího vůči prodávajícímu na základě této dohody, od uzavření této dohody do ukončení 
její účinnosti, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

/13/ Prodávající bude při plnění předmětu této dohody postupovat s odbornou péčí, podle 
nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy kupujícího a postupovat 
v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob. 

/14/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží 
v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený 
v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujícího za takto 
vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody 
bude kupujícím poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí. 

/15/ Prodávající prohlašuje, že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona 
č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů 
a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích 
návrzích, ve znění pozdějších předpisů, pokud ano, pak pouze v součinnosti s kupujícím. 

/16/ Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu této dohody neporuší práva třetích osob, 
která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv 
a práv průmyslového vlastnictví. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu uhradí veškeré 
případné náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které kupujícímu 
vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči kupujícímu v souvislosti s porušením 
povinnosti prodávajícího dle předchozí věty. 

Čl. 10. Sankce 

/1/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží, které nebylo dodáno v termínu 
podle ustanovení čl. 4, odst. 1. této dohody, zaplatit smluvní pokutu kupujícímu ve výši 0,05 % 
z ceny té části zboží s DPH, které nebylo dodáno, nejméně však 500,- Kč (slovy: pět set korun 
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českých), za každý i započatý den prodlení, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení 
čl. 6. této dohody. 

/2/ Prodávající je povinen v případě prodlení s doručením faktury, která nebyla doručena 
v termínu podle ustanovení dle čl. 7, odst. 3 této dohody, zaplatit smluvní pokutu kupujícímu 
ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z fakturované ceny zboží s DPH, které nebylo 
fakturováno, přičemž cena zboží je specifikována v čl. 6. této dohody. 

/3/ Kupující je povinen v případě nezaplacení kupní ceny v termínu dle čl. 7, odst. 6 této 
dohody zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované, nezaplacené ceny zboží s DPH 
za každý i započatý den prodlení. 

/4/ Prodávající je povinen v případě porušení závazků dle čl. 8. odst. 4 této dohody (zejména 
prodlení s vyřízením reklamace, nedůvodné odmítání vyřízení reklamace apod.) zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného zboží, nejméně však  ve výši 
100,- Kč (slovy: Sto korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

/5/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku dle čl. čl. 4 odst. 2 této dohody zaplatit 
veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý i 
započatý den prodlení. 

/6/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku blíže specifikovaného v čl. 9., odst. 1 
až 5 této dohody zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové kupní ceny včetně 
DPH, maximálně však 500.000,- Kč (slovy: Pět set tisíc korun českých). 

/7/ Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla 
povinné smluvní straně doručena oprávněnou smluvní stranou písemná výzva k jejich 
zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v této dohodě. 

/8/ Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

/9/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody 
vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení 
povinnosti prodávajícího. 

/10/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této dohody a dle občanského zákoníku, které je 
povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího Správa logistického 
zabezpečení Policejního prezidia České republiky, případně jiný pověřený pracovník 
kupujícího. 

Čl. 11. Odstoupení od dohody 

/1/ Kupující je oprávněn odstoupit od této dohody nebo její části v případě podstatného 
porušení této dohody prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména: 

a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní, 
b) prodlení prodávajícího s vyřízením reklamace o více než 30 dní nebo nedůvodné 

odmítání provedení reklamace prodávajícím (odstoupení od této dohody je možné 
v rozsahu reklamovaného plnění), 

c) vadné plnění zboží v souladu s § 2106 občanského zákoníku, 
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d) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. 9, odst. 5 této 
dohody, 

e) neumožnění provedení SOJ nebo nesplnění požadavků na SOJ dle této dohody, 
f) dodané zboží neodpovídá specifikaci zboží uvedené v příloze č. 1 této dohody nebo 

technickým podmínkám a referenčnímu vzorku dle čl. 3 odst. 5 této dohody. 
/2/ Kupující je dále oprávněn od této dohody odstoupit v případě, že: 

a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku,  

b) prodávající je nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, 

c) prodávající bezodkladně neoznámí prokazatelně kupujícímu skutečnost, že je 
v insolvenci nebo že hrozí její vznik, popř. že bylo správcem daně vydáno 
rozhodnutí, že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, 
d) prodávající vstoupí do likvidace, 
e) prodávající nemá bankovní účet řádně registrován v databázi „Registru plátců 

DPH“. 
/3/ Prodávající je oprávněn odstoupit od této dohody, pokud je kupující v prodlení s úhradou 
faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury. 

/4/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

Čl. 12. Společná a závěrečná ustanovení 

/1/ Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran 
neupravené touto dohodou se řídí podle příslušných právních předpisů. 

/2/ Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o datu doručení jakéhokoliv 
dokumentu uvedeného v této dohodě se má za to, že dnem doručení se rozumí pátý (5) pracovní 
den ode dne odeslání dokumentu s výjimkou dokumentů, u kterých je určena lhůta pro doručení 
delší, a toto odeslání musí být potvrzeno doručovací společností. 

/3/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této dohodě, se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

/4/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této dohody 
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před 
příslušnými soudy. 

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 
straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této dohody. 

/6/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany 
oprávněni postoupit práva a povinnosti z této dohody na třetí osobu. 
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/7/ Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této dohody nemá vliv na 
vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této dohody, pokud z povahy nebo obsahu 
takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této dohody. 

/8/ Tato dohoda může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních 
stran písemnými číslovanými dodatky k této dohodě.  

/9/ Povinnost uzavření dodatku se nevztahuje na změnu pověřených pracovníků, kteří jsou 
prodávajícím i kupujícím určeni k této dohodě. Takováto změna pověřených pracovníků bude 
pouze písemně oznámena druhé straně. 

/10/ Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu mohou ukončit vzájemnou dohodou. 

/11/ Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění 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), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této dohody 
v registru smluv zabezpečí kupující. 

/12/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 
sepsána na základě jejich pravé svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

/13/ Tato dohoda je uzavřena elektronicky. 

/14/ Součástí této dohody je: 

 Příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny) - 1 list 
 Příloha č. 2 (Technické podmínky) – 7 listů 

 Příloha č. 3 (Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti) - 2 listy 

 

za kupujícího       za prodávajícího 

 

 

 

Ing. Martin Šlemer      

vedoucí odboru veřejných zakázek    

Policejního prezidia ČR     Vestimentum s.r.o. 
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Příloha č. 1 k č.j. PPR-3639-51/ČJ-2019-990640 

 

 

Specifikace zboží a ceny 

Položka Název zboží Číslo technických 
podmínek 

Množství 
(ks) 

Cena za 1 ks v Kč vč. 
DPH 

1.  Svetr 15 PČR 07S-19 40 000 1 631,08 
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Příloha č. 2 k č.j. PPR-3639-51/ČJ-2019-990640 

 

Technické podmínky 

 
1. POPIS 

Svetr klasické délky rovného tvaru, zapínaný na jednocestné spirálové zdrhovadlo, řešen 
v kombinaci s tkaninou. Dolní okraj svetru ukončený patentem s elastanem. V ramenní části do 
průramků všité nárameníky, pro umístění navlékacích nárameníků. Kalkulační velikost je 
stanovena na 182/104-108 dle tabulky kontrolních měr. 
 

Přední díl 
− Kombinace základního úpletu a žebra, v celé délce přední části spirálové zdrhovadlo kryté 

napletenou 1cm širokou výpustkou ze základní pleteniny. 
− V ramenních částech jsou našitá sedla z doplňkové tkaniny, prošitá v předním okraji 2x ve 

vzdálenosti 0,2 a 0,7 cm od švu. 
− V předních krajích sedel jsou všity výpustky šíře 0,3 cm z retroreflexního materiálu. 
− Tvar sedla je kónický a rozšiřuje se směrem k průramku. 
− Délka sedel (pro kalkulační velikost) v průkrčníkové části 8 cm, v průramkové části 12,5 cm. 
− Na levé straně v prsní části předního dílu je umístěná podložená kapsa s patkou z doplňkového 

materiálu ve vzdálenosti 3 cm od předního středu a 15 cm ± 1,5 cm (měřeno od vrcholu 
podložené kapsy k ramennímu švu). 

− Kapsa se zapíná na patku se stuhovým uzávěrem o rozměru 2 x 2 cm, rozměry patky 15 x 6 cm, 
okraj patky je v předním okraji  2 x prošitý 0,2 cm a 0,7 cm ze tří stran. 

− Na patce kapsy našita mechová část stuhového uzávěru v barvě černé o rozměrech 12 x 3,8 cm. 
− Podložená část kapsy nad patkou je 4 cm vysoká a je na ni aplikován retroreflexní tisk POLICIE 

o rozměrech 11 x 2 cm. 
− Rozměr kapsy včetně patky a podložení: výška 20 cm, šířka 15 cm. 
− Celá kapsa včetně podložení je od okraje 2 x prošito 0,1 cm 0,7 cm. 
− Průramky jsou řešeny ubíráním oček na žakárovém pletacím stroji. 
− Dolní okraj předního dílu je ukončený pružným patentem, vysokým 6 cm. 
− Na spodních částech bočního žebrového úpletu jsou v celé jeho šíři našity ochranné náložky 

z doplňkového materiálu. 
− Výška náložky je 12 cm.   

 

Zadní díl 
− Kombinace základního úpletu a žebra, v ramenních částech našité sedlo z doplňkové tkaniny. 
− V dolním okraji je prošito 2 x ve vzdálenosti 0,2 cm a 0,7 cm. 
− Hloubka sedla od průkrčníku 14 cm ± 0,05 cm (měřeno v místě středu zadního dílu). 
− Ve spodním kraji sedla je všita výpustka šíře 0,3 cm z retroreflexního materiálu. 
− Na sedlo je retroreflexním tiskem aplikován nápis POLICIE o rozměrech 25,5 x 6 cm. 
− Umístění nápisu od spodního kraje sedla je 3 cm. 
− Průramky jsou řešeny ubíráním oček na žakárovém pletacím stroji. 
− Dolní okraj zadního dílu je ukončený pružným patentem (s elastinem), vysokým 6 cm. 

 

Rukávy 

− Z žebrového úpletu jsou jednodílné hlavicové, v loketní části zpevněny našitými náložkami 
z doplňkového materiálu, v krajích 2x prošitými ve vzdálenosti 0,2 cm a 0,7 cm. 

− V předních  krajích náložek  je  všita výpustka šíře 0,3 cm z retroreflexního materiálu. 
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− Náložky jsou v horní části  střiženy do zkoseného tvaru se základními rozměry délka 27 cm - 
měřeno ve švu, šířka 12 cm - v nejširším místě zkosení a 8 cm ve spodním kraji. 

− Pozice náložek je 14 cm od průramkového švu. 
− V horní části levého rukávu 13cm ± 1 cm od vrcholu rukávové hlavice je našitá dvojitá kapsa 

z doplňkového materiálu o celkových rozměrech 14,5 x 8 cm. 
− Horní kapsa je podložená podsádkou převyšující horní okraj kapsy o 2,5 cm a je členěna 

prošitím na 3 části, pro psací potřeby, spodní kapsa je jednodílná a je na ní přišita nášivka 
Policie. 

− Dolní okraj rukávů je ukončený pružným patentem, vysokým 12 cm se sešitím vyvedeným do 
lícní strany pro zahnutí do manžety.  
 

Límec 

− Stojáčkový z žebrového úpletu vysoký 7 cm (± 0,7 cm), na vnitřní straně límce je našita 
fleecová pletenina v černé barvě, v horním okraji štepovaný v šířce 1 cm. 
 

Nárameníky 

− Z tkaniny, u všití do rukávu jsou šířky 4,5 ± 0,5 cm a postupně se zužují do tvaru špičky (u 
špičky šířka 4 ± 0,5 cm). Délky nárameníku podle velikostní tabulky.  

− Jsou celoplošně vyztužené, po obvodu v kraji prošité, s vyšitou dírkou  a zapínáním na knoflík  
očko dírky 2 cm od špičky, proti dírce je na náramenici přišitý knoflík).  
 

Knoflíky 

− UH, velikost 24, barva černá po 1 na sedlech předního dílu proti dírkám nárameníků, 1 náhradní 
na levém bočním švu u dolního okraje.   
 

Tolerance rozměrů  ±5% se nevztahuje na konkrétně uvedené tolerance v popisu. 
 

MATERIÁL 

 

Základní materiál: 
úplet kombinace jednolíc – žebro (2/2),  
materiálové složení: směs vlna (merino) /akryl PAN,  min. 50 % vlna (merino - jemnost do 23 
mikronů)  
 

Jemnost použitého vlněného vlákna nutno doložit protokolem.  
 

Vazba:   kombinace jednolícní hladké a oboulícní žebrové pleteniny 

Barva: dle referenčního vzorku (SLZ PP Svojšice) – tm. modrá- tolerance 
barevného odstínuje stupeň 4 šedé stupnice, dle ČSN EN 20105-A02 

 

Doplňkový materiál - tkanina: 
Materiálové složení:  45% bavlna/55% polyester, ±5% (jemný lesk) barva tmavě modrá, vazba 

kepr 2/1 s vodoodpudivou úpravou 

Úprava:  hydrofobní, vysráženo 

Barva:   podle ref. vzorku na SLZ PP Svojšice – tm. modrá 

 

Ostatní materiály: 

Fleece:   vnitřní límec 

Knoflík UH:  velikost 24 

Lepící výztužná vložka  (patka kapsy a nárameník) 
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Stužka pevná (konstrukční šňůrka) 
Pružná stužka (průkrčník zadního dílu) 
Retroreflexní výpustka 

PE sáček 

Etiketa 

 

1.1.Technické parametry použitého materiálu 

 

Parametr 

 

Základní úplet  Doplňková 
tkanina 

Zkušební norma 

Hmotnost (g/m²) orientační 

+ 10% 

Jednolícní hladká  510 

Oboulícní žebrová 
810 

190 ČSN EN 12127 

Žmolkovitost, rozvláknění 
(st.) min. 2 000 otáček 

4 - ČSN EN ISO 12945-2 

Stálobarevnost: voda  4/4 3-4/3-4 ČSN EN ISO 105-E01 

v chemickém čištění 4/4 4/3-4 ČSN EN  ISO 105-D01 

v potu  3-4/4 3-4/3-4 ČSN EN ISO 105-E04 

suchý otěr 4 3-4 ČSN EN ISO 105-X12 

mokrý otěr 4 3 ČSN EN ISO 105-X12 

v mechanickém praní 600 C  3-4/3-4 ČSN EN ISO 105-C06 

v mechanickém praní 30° C 3-4/4 3-4/3-4 ČSN EN ISO 105-C06 

Teplota praní u obou materiálů by měla být stejná – oba materiály jsou na jednom výrobku 

Změna rozměrů v praní při  
300 C – hotový výrobek (v 
% v obou směrech) 

 

max. ± 5 

 

-3/-1 

ČSN EN ISO 5077 

ČSN EN ISO 6330 

ČSN EN ISO 3759 

Pevnost ( osnova/ útek) - min.1000/200 N ČSN EN ISO 13934-1 

 

Technické parametry Fleece  - límec Svetr 15 PČR 

 

Materiálové složení: 45% bavlna, 55% polyester, ±5% 

Použitý materiál: 167 dtex PES 16,5 tex bavlna 

Dělení stroje: 22E 

Vazba: hladká, plyšová 

Lícní strana: PES 

Rubová strana: bavlna 

Barva: černá 

Plošná hmotnost (g.m-2): min. 205 

 

STŘIH A ŠITÍ 

− Počet stehů minimálně 40 na 10 cm šití. 
− Švy musí  být rovné s pravidelnými rovnoměrně  utaženými stehy a pružné natolik, aby se při  

natažení materiálu netrhaly. Konce švů musí být zajištěny proti párání a konce nití odstřiženy. 
− Náramenicové švy a průkrčník zadního dílu musí být zajištěny před vytažením. 
− Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným uzašitím nejméně 1 cm dlouhý. 

Kapesní otvory jsou zpevněny uzávěrkami. 
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Pro svetr 15 PČR: 
− Platí rozměrové tabulky v závěru specifikace, další neuvedené údaje si účastník naměří na 

referenčním vzorku  uloženém na SLZ PP Svojšice, okr. Kolín, včetně velikosti a umístění 
pruhů, nápisů a podložení rukávů (textilní nášivka).  

− Podmínkou je zachování vnějšího vzhledu. 
− Výrobek se propařuje a tepelně fixuje, aby byla dosažena rozměrová stabilita (v mezích 

schválené tolerance) s tím, že nesmí dojít k rozpaření (ztrátě pružnosti) lemů – nepružný lem 
(ČSN EN 20105-A02) a nedodržení rozměrů je důvod k nepřevzetí dodávky. 

− Tvar, barva a vzhled musí odpovídat referenčnímu vzorku uloženému na SLZ PP Svojšice, okr 
Kolín. 

− Rozměry, které nejsou uvedeny, si účastník naměří na referenčním vzorku.  
− Provedení a tolerance pokud není uvedeno jinak podle platných norem. 
− Skladovatelnost min. 5 let v originálním balení při zachování všech mechanicko- fyzikálních 

vlastností.                                                                                                                                                                                                                                                     
− Tolerance barev. odstínu max. č. 4 šedé stupnice. 

 

2. TECHNICKÉ PŘEDPOKLADY 

Hygienická nezávadnost materiálů, přicházející do styku s pokožkou. 
Prodávající musí vhodným způsobem na vyžádání kupujícího doložit schopnost produkovat 
požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách  
jiným subjektům. 

 

3. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI 

Hotové výrobky musí odpovídat oboustranně schváleným TP (PN) a schváleným referenčním 
vzorkům. Povolená tolerance barvy dodávaných výstrojních součástek je stupeň 4 šedé stupnice 
dle normy ČSN EN 20105-A02 (v porovnání se schváleným referenčním vzorkem) pro 

zachování jednotného vzhledu. 
 

4. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY   

Velikostní sortiment: Podle příslušných rozměrových tabulek. 
 

Značení: 
Svetry 15 PČR jsou označeny nevypratelnou barvou na etiketě všité ve středu průkrčníku 
s údaji: výrobce, velikost / výškovou skupinou, měs/rokem výroby, symboly údržby, název 
výrobku a materiálové složení. 
 

Symboly ošetřování jsou stanoveny dle ČSN EN ISO 3758 a jsou orientační: 

 
 

Textilní  etiketa je stálobarevná po celou dobu životnosti. 
 

Balení: 
Výrobky jsou balené po 1 ks do PE sáčku a po 10  ks do kartonu (5 vrstev, váha do 15 kg). 
 

Každý sáček je označen (např. název výrobce, název výrobku, velikost). Každý karton je označen 
následujícími údaji: 
výrobce, název výrobku, velikost, počet kusů, měsíc/rok výroby. 
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Pokud karton neobsahuje daný počet ks stejné velikosti, je počet kusů výrazně označen. 
Přejímka:  

Přejímku zboží provede pověřený orgán zástupce kupujícího SLZ PP Svojšice okr. Kolín po 
telefonické domluvě
 

Oprávněná osoba zadavatele pro přejímku: (pondělí-pátek od 8:00 do 
13.00 hodin. 
 

5. DALŠÍ POŽADAVKY 

Tabulky kontrolních měr, orientační nákresy (zmíněné rozměry jsou uvedeny 
v jednotkách cm) a specifikace ceny:  

Tabulka velikostí: 

 

  

VELIKOST 

  158/78-84 158/88-92 1158/96-100 

158/104-

108 

158/112-

116 

A   šířka pod průramky 45 49 53 57 61 

B   šířka u dolního okraje 44 48 50 52 54 

C  šířka zad   32 36 40 44 48 

D  šířka náramenice 13 13,5 14 14,5 15 

E   podpažní šířka rukávu 19 20 21 22 23 

F   délka nárameníku 12 12,5 13 13,5 14 

G  délka rukávu včetně manžety 60 62 64 66 68 

H  délka zad bez límce 58 58 58 58 58 

Délka límce v průkrčníku 48 50 52 54 56 

Délka zdrhovadla 58 58 58 58 58 

Výška límce 7 7 7 7 7 

  

VELIKOST 

  

  

170/88-92 

  

170/96-100 

  

  170/104-

108 

170/112-

116 

170/120-

124 

A   šířka pod průramky 49 53 57 61 65 

B   šířka u dolního okraje 48 50 52 54 56 

C  šířka zad   36 40 44 48 52 

D  šířka náramenice 13,5 14 14,5 15 15,5 

E   podpažní šířka rukávu 20 21 22 23 24 

F   délka nárameníku 12,5 13 13,5 14 14,5 

G  délka rukávu včetně manžety 68 70 72 74 76 

H   délka zad bez límce 63 63 63 63 63 

Délka límce v průkrčníku 50 52 54 56 58 

Délka zdrhovadla 63 63 63 63 63 

Výška límce 7 

  

VELIKOST 

  182/88-92 182/96-100 

182/104-

108 

182/112-

116 

182/120-

124 

A   šířka pod průramky 49 53 57 61 65 
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VELIKOST 

  194/88-92 194/96-100 

194/104-

108 

194/112-

116 

194/120-

124 

A   šířka pod průramky 49 53 57 61 65 

B   šířka u dolního okraje 48 50 52 54 56 

C  šířka zad   36 40 44 48 52 

D  šířka náramenice 13,5 14 14,5 15 15,5 

E   podpažní šířka rukávu 20 21 22 23 24 

F   délka nárameníku 12,5 13 13,5 14 14,5 

G  délka rukávu včetně manžety 68 70 72 74 76 

H  délka zad bez límce 73 73 73 73 73 

Délka límce v průkrčníku 50 52 54 56 58 

Délka zdrhovadla 73 73 73 73 73 

Výška límce 7 

 

Tolerance rozměrů :  ±  5% 

 

 

   Velikost 
 

Klíč 

  Výška postavy ( cm) 
       Výšková skupina 

Obvod hrudníku 

        od do 

158/78-84 1  

149-160 

0. 

76 85 

158/88-92 2 86 93 

158/96-100 3 94 101 

158/104-108 4 102 109 

158/112-116 5 110 117 

158/120-124 6 118 130 

170/88-92 7  

161-172 

1. a  2. 

86 93 

170/96-100 8        94 101 

170/104-108 9 102 109 

170/112-116 10 110   117 

170/120-124 11 118 130 

182/88-92 12  

173-184 

3. a  4. 
 

86 93 

182/96-100 13 94 101 

182/104-108 14 102 109 

182/112-116 15 110 117 

182/120-124 16 118 130 

194/88-92 17  

185-196 

5. a  6. 

86 93 

194/96-100 18  94   101 

194/104-108 19 102 109 

B   šířka u dolního okraje 48 50 52 54 56 

C  šířka zad   36 40 44 48 52 

D  šířka náramenice 13,5 14 14,5 15 15,5 

E   podpažní šířka rukávu 20 21 22 23 24 

F   délka nárameníku 12,5 13 13,5 14 14,5 

G  délka rukávu včetně manžety 68 70 72 74 76 

H   délka zad bez límce 68 68 68 68 68 

Délka límce v průkrčníku 50 52 54 56 58 

Délka zdrhovadla 68 68 68 68 68 

Výška límce 7 
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194/112-116 20  110 117 

194/120-124 21 118 130 

 

Orientační nákres a místa měření: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace ceny: 
Název 

výstrojní 
součástky 

Množství 
ks 

Cena za 1 
ks bez 
DPH 

DPH za 
1 ks 

Cena za 1 
ks s DPH 

Cena celkem 
bez DPH 

DPH celkem 
Cena celkem s 

DPH 

Svetr 15 
PČR 

40 000 1 348,00 283,08 1 631,08 53 920 000,00 11 323 200,00 65 243 200,00 
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Příloha č. 3 k č.j. PPR-3639-51/ČJ-2019-990640 

 

Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti  
 

1. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této dohody bude, na základě rozhodnutí Úřadu pro 
obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“), provedeno 
státní ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci 
a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně 
živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek stanovených 
touto dohodou.   
 

2. Státní ověřování jakosti provede zástupce Úřadu (určený zaměstnanec Úřadu) v prostorách, 
které zajistí prodávající na území České republiky, a to jak v případě tuzemského tak 
i zahraničního prodávajícího. V případě, že prodávající prostory nezbytné pro uskladnění celé 
dodávky a pro provádění státního ověřování jakosti nevlastní, je povinen si je zajistit.   
 

3. V rámci státního ověřování jakosti bude provedena konečná kontrola podle § 27 až 29 zákona 
č. 309/2000 Sb.  
 

4. Vzorky (hotové výrobky) pro provedení materiálových zkoušek vybere z předložené dávky 
zástupce Úřadu. Ověření shody výrobků z hlediska konstrukčních a kontrolních rozměrů a 
porovnání výrobků s referenčním vzorkem se provede na statistickém výběru z předložené 
dávky podle normy ČSN ISO 2859-1:2000, přípustná mez jakosti AQL 1%.  
 

5. Státní ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady výrobků. 
 

2. Požadavky kladené na dodavatele 

 

6. Prodávající je povinen plnit požadavky ČOS 051673, 1. vydání, Požadavky NATO na ověřování 
kvality při výstupní kontrole a zkoušení. 
   

7. Prodávající bezplatně poskytne zástupci Úřadu za účelem provádění státního ověřování 
jakosti nezbytnou materiální podporu v rozsahu výše uvedeného ČOS a dále parkovací místo 
pro služební vozidlo v místě výkonu jeho činnosti. 
 

8. Prodávající je povinen před zahájením výroby výrobků zpracovat plán kvality, ze kterého 
bude vyplývat harmonogram výroby a zkoušení výrobků, seznam subjektů podílejících se na 
výrobě výrobků a rizika spojená s výrobou výrobků. Prodávající je povinen zaslat plán kvality 
a jeho případné revize zástupci Úřadu e-mailem na adresu: 
 

9. Prodávající je povinen doložit všechny parametry výrobků stanovené touto dohodou. 
Technické parametry materiálů použitých pro výrobu výrobků doloží protokoly z akreditované 
zkušebny. Předložené protokoly musí být v originále, v případě cizojazyčných zkušebních 
protokolů prodávající zajistí jejich ověřený překlad do českého jazyka. U vzorků vybraných 
zástupcem Úřadu prodávající na vlastní náklady zajistí potřebné analýzy materiálu na území 
ČR, které souvisejí se SOJ. Prodávající zajistí, aby provedení analýz materiálů mohl být 
přítomen zástupce Úřadu. Případná destrukce vzorku za účelem provedení zkoušky nesnímá 
z prodávajícího povinnost dodat výrobky v rozsahu dle předmětu této dohody. Prodávající 
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provede na vybraném kuse párací zkoušku k ověření technologie zpracování po projednání a za 
přítomnosti zástupce Úřadu. Destrukce vzorku za účelem provedení této zkoušky nesnímá 
z prodávajícího povinnost dodat výrobky v rozsahu dle předmětu této dohody. 
 

10. Prodávající je povinen písemně oznámit zástupci Úřadu e-mailem (na adresu 

připravenost k provedení konečné kontroly 
nejméně 7 pracovních dnů předem. V případě, že prodávající toto oznámení zašle později než 
30 dní před smluvně stanoveným termínem plnění dodávky, ponese plně důsledky za případné 
nesplnění termínu dodávky. 
 

11. Prodávající předá výrobky ke konečné kontrole zástupci Úřadu až po vnitřní kontrole 
s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace 

a dohody. 
 

12. Prodávající bere na vědomí, že Úřad nebyl kupujícím zmocněn vyjadřovat se k žádostem 
o povolení odchylky, výjimky nebo změny. Prodávající je povinen informovat zástupce Úřadu 
o všech odchylkách, výjimkách nebo změnách na výrobcích, které byly kupujícím schváleny. 
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