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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 
„Obuv - část B - Polobotky*4

Smluvní strany:

1. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Vančurova 1544, 272 01 Kladno
zastoupena: MUDr. Jiřím Knorem, Ph.D., ředitelem
IČ: 750 30 926
DIČ: nejsme plátci DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6522192/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 976

(dále jen „kupující“)

a

2. Obchodní firma Prabos plus a.s.
se sídlem: Komenského 9, 763 21 Slsvičín
zastoupena: enem představenstva
IČ: 2627285 /
DIČ: CZ26272857
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Slavičím
Číslo účtu: 86-2191750267/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3864

(dále jen „prodávající“)

(prodávající a kupující dále společně označeni rovněž jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

kupní smlouvu
(dále jen „smlouva“).

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 25.10.2019 (dále jen 
„nabídka“) podaná ve výběrovém řízení nazvaném „Obuv - část B - Polobotky“ (dále jen 
„veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu dle jednotlivých 
objednávek polobotky - specifikované v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „předmět koupě“ 
nebo „polobotky“), která tvoří nedílnou součást této smlouvy, včetně dopravy do místa 
plnění, a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě, a závazek kupujícího 
zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.

2. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě splňuje veškeré podmínky stanové právními 
předpisy k používání předmětu koupě, a že kupujícímu předal veškeré podklady potřebné 
k provozování předmětu koupě, za což kupujícímu plně odpovídá. Prodávající dále 
prohlašuje, že veškeré skutečnosti, informace a požadavky tak, jak mu byly kupujícím v 
rámci zadávacího řízení sděleny, jsou jakožto souhrn skutkových a právních okolností ve 
smyslu ust. § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, plně dostačující pro řádné plnění závazku v jeho rozsahu vymezeném ke dni 
uzavření této smlouvy.

3. Prodávající je pro účely dodání zboží kupujícímu vázán veškerými podmínkami této 
smlouvy a nabídkou učiněnou v rámci zadávacího řízení: „Obuv - část B - Polobotky“ 
která tvoří přílohu 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

4. Vlastnické právo přechází ke zboží na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu. 
Veškeré právní účinky předání zboží kupujícímu nastávají na základě potvrzení této 
skutečností na „dodacím listu“, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran nebo 
jimi pověřenými osobami, po řádném předání zboží.

5. Plněni z této Smlouvy budou uskutečňována dle dílčích kupních smluv. Dílčí kupní 
smlouvy budou uzavírány na základě objednávek kupujícího učiněných ve formě návrhu 
na uzavření dílčí kupní smlouvy (dále jen „objednávka“) dle aktuální poptávky 
kupujícího. Objednávka učiněná kupujícím je závazná po dobu 5 pracovních dní. Jestliže 
přijetí objednávky učiněné prodávajícím obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné 
změny, je odmítnutím objednávky a považuje se za nový návrh na uzavření dílčí kupní 
smlouvy. Dílčí kupní smlouvaje uzavřena okamžikem, kdy je prodávajícím kupujícímu 
potvrzena objednávka učiněná kupujícím za podmínek vyjádřených v této Smlouvě nebo 
kdy je kupujícím přijat nový návrh prodávajícího na uzavření dílčí kupní smlouvy. Návrh 
na uzavření dílčí smlouvy bude realizován formou e-mailové zprávy, telefonického 
kontaktu či osobním jednáním. Potvrzení objednávky učiní prodávající formou e-mailové 
zprávy na níže uvedených kontaktech. Jestliže z obsahu uzavřené dílčí kupní smlouvy 
nebude zřejmé ujednání smluvních stran o kupní ceně, dopravních podmínkách, místu 
dodání, platebních podmínkách apod., řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami 
ustanoveními této rámcové Smlouvy.

Článek II.
Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje odevzdat předmět koupě kupujícímu v požadovaném množství ve 
lhůtě 21 (slovy: dvacet jedna) dnů, a to vždy ode dne řádného doručení objednávky 
kupujícím (poštou, e-mailem, faxem).
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1. Prodávající se zavazuje odevzdat předmět koupě v místě plnění na adrese: Zdravotnická 
záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace. Vančurova 1544. Kladno 
272 01. O termínu a čase předání předmětu koupě se zavazuje prodávajcí vyrozumět 
minimálně pět dní přede dnem dodání.

3. Prodávající potvrzuje, že veškerá vlastnická práva k předmětu koupě i ke všem jeho 
součástem jsou prosty jakýchkoli práv a nároků třetích osob.

4. Kupující je povinen převzít předmět koupě v případě, že tento nemá žádné zjevné vady.

Článek III.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena předmětu koupě je specifikována v příloze č. 2 této smlouvy jako nejvýše 
přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění, jak je vymezen v čl. I. této smlouvy.

2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího 
spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu předmětu koupě včetně 
dopravného, dokumentace, náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, 
provedená předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, 
převod práv, pojištění při přepravě plnění a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je 
stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit. Kupní cenu a cenu za 
jednotlivé položky zboží uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, je možné měnit pouze 
v případě, že dojde v průběhu dodávek zboží ke změnám daňových předpisů upravujících 
výši DPH.

3. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 
dnů od doručení faktury kupujícímu, také náležitosti daňového dokladu dle platných 
právních předpisů (zejména § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nedílnou součástí každé faktury bude kopie 
předávacího protokolu podepsaná odpovědným pracovníkem kupujícího a prodávajícího. 
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve 
lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného 
či opraveného dokladu.

4. Úhrada kupní ceny je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
prodávajícího. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn 
dnem, kdy je částka odepsána z účtu kupujícího.

5. Peněžitá plnění dle této smlouvy budou hrazena bezhotovostním převodem na účet druhé 
smluvní strany uvedený na titulní straně smlouvy, pokud není ve faktuře uvedeno jinak.
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Článek IV.
Splnění závazku, přechod odpovědností za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde předáním předmětu koupě kupujícímu, který je k převzetí 
předmětu koupě oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí 
předmětu koupě kupujícím.

2. Kupující je povinen prohlédnout předmět koupě při předání za účelem zjištění zjevných 
vad. V případě zjištění zjevných vad předmět koupě může kupující odmítnout jeho 
převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.

3. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše 
k tomu pověřený zástupce. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést:
a) typ zboží (odpovídající smlouvě),
b) počet kusů.
c) sériové číslo zboží (pokud existuje),
d) datum předání,
e) jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající 

osoby za kupujícího,
f) dodací list bude označen číslem této smlouvy a číslem příslušné veřejné zakázky, 

uvedeným kupujícím v jejím záhlaví;
g) součástí bude prohlášení prodávajícího, že předané zboží je dodáno bez vad a 

funkční.

Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. 
Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn 
převzetí předmětu koupě odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými 
údaji.

4. Předmět koupě bude kupujícímu dodán dle specifikace uvedené v odstavci I. této smlouvy 
a bude dodán funkční a kompletní.

5. Kupující se zavazuje po dobu záruky respektovat pokyny prodávajícího.

6. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě jeho převzetím kupujícím v místě 
plnění; v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

Článek V.
Odpovědnost prodávajícího za vady, záruka za jakost

1. Prodávající kupujícímu na předmět koupě poskytuje záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce v délce trvání 24 měsíců ode 
dne předání objednaného zboží kupujícímu, (dále též „záruční doba“).

2. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí předmětu koupě kupujícím. Záruční doba se 
staví po dobu, po kterou nemůže kupující předmět koupě řádně užívat pro vady, za které 
nese odpovědnost prodávající.
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3. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 6 a 
násl. tohoto článku smlouvy.

4. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka předmětu 
koupě dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

5. Prodávající se zavazuje provádět na předmětu koupě záruční opravy či servisní prohlídky 
dle platných předpisů.

6. Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má předmět koupě při převzetí 
kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí předmětu koupě kupujícím, pokud je prodávající způsobil 
porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí předmětu 
koupě kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí.

7. Vady zboží dle odst. 5 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou 
prodávajícím odstraněny bezplatně.

8. Veškeré vady předmětu koupě je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez 
zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem 
nebo e-mailem), obsahujícím co nej podrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude 
vady na předmětu koupě oznamovat na:

• e-mail: za kupujícího: DiS., náměstek pro nelékařská
zdravotnická povolání, tel. :
• adresu: Komenského 9, 763 21 Slavičín

Každé takovéto nahlášení vady se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu 
této smlouvy.

9. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné 
plnění podstatným porušením smlouvy, také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby 
plnění má kupující.

10. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v servisním středisku prodávajícího. 
Prodávající zabezpečí bezplatně dopravu vadného předmětu koupě od kupujícího do 
servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného předmětu koupě zpět ke kupujícímu.

11. Odstranění vady musí být provedeno podle závažnosti bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady v pracovní den a nejpozději do 48 hodin od 
nahlášení závady ve dnech pracovního volna a klidu, nebude-li mezi stranami písemně 
dohodnuto něco jiného. Místem uplatnění záruky bude vždy místo záručního servisu 
prodávajícího.

12. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněném předmětu koupě běžet nová 
záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku. Toto ustanovení se vztahuje i na vyměněné 
komponenty předmětu koupě.
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13. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to 
v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z 
vadného plnění.

Článek VI.
Porušení smluvních povinností

1. Platnost a účinnost této smlouvy lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran 
nebo výpovědí ze strany kupujícího s jednoměsíční výpovědní lhůtou, zejména pro 
opakované porušení ustanovení o realizaci dodávky předmětu koupě či jeho kvalitě. 
Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude 
prodávajícímu doručena písemná výpověď. Smluvní strany se dále dohodly, že lze tuto 
smlouvu ukončit i jednostranným odstoupením v případě podstatného porušení smlouvy 
jednou ze stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, 
úroku z prodlení ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností. 
Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od 
smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že za podstatné porušení této smlouvy se považuje 
především neodevzdání předmětu koupě kupujícímu ve stanovené době plnění, pokud má 
předmět koupě vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si 
kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil, nedodržení smluvních ujednání o 
záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění, neuhrazení kupní ceny kupujícím po 
druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí 
následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

3. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:

a) v případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě, dopouští se tím 
porušení smlouvy, za které je povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 1,5 
% z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.

b) v případě, že prodávající neodstraní vadu, která byla kupujícím uplatněna 
(reklamována) v záruční době, v kupujícím stanovené přiměřené lhůtě, je prodávající 
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1,5 % z celkové kupní ceny bez 
DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

c) pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty. 
Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení událost, 
která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo kupujícího účtovat smluvní pokutu. 
Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně 
zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce.
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Článek VII.
Komunikace mezi smluvními stranami

1. Doručování písemností dle této smlouvy je možné písemně prostřednictvím doručovatele 
pošty do sídla účastníků této smlouvy uvedených v záhlaví této smlouvy. Nedojde-li k 
doručení písemnosti druhé smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, 
považuje se za termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti.

2. Doručování je možné rovněž prostřednictvím emailu nebo faxem. Elektronické adresy 
účastníků této smlouvy, na které je možné činit právní úkony i bez certifikovaného 
podpisu, jsou uvedeny v odst. 6 tohoto článku smlouvy. Emailová zpráva je prokazatelně 
doručená v případě, kdy bude doručení prokázáno: a) odesláním emailové zprávy a 
současně b) doručením doručenky odesilateli o přijetí zprávy do emailové schránky 
adresáta. Faxová zpráva bude prokazatelně doručena v případě, kdy doručení bude 
prokázáno a) odesláním faxové zprávy a současně b) doručením doručenky odesilateli o 
přijetí zprávy na faxové číslo adresáta.

3. Zprávy zasílané faxem nebo e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných 
osob smluvních stran.

4. Ostatní písemná korespondence bude zasílána na adresu sídla smluvní strany.

5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního 
spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují. O této změně není 
nutné uzavírat písemný dodatek ke smlouvě.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12.2019 nebo do vyčerpání 
předpokládané hodnoty zakázky tj. 600.000,- Kč bez DPH, 726.000,- Kč vč. DPH.

3. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom paré.

5. Smluvní strany se dohodly, že k výkonu jejich práv a povinností vyplývajících z této 
smlouvy jsou oprávněni:

za kupujícího: ...
za prodávaj ícího: - člen představenstva

6. Prodávající se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení trvání smlouvy zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v souvislosti s 
plněním smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je 
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prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti

7. V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, 
nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Neplatné či neúčinné 
ustanovení bude nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které se právně 
přípustným způsobem co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu zamýšlenému oběma 
smluvními stranami při uzavření této smlouvy. Totéž platí pro případné mezery ve 
smlouvě.

8. Vznikne-li kterékoli smluvní straně nárok na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy, není 
vznikem takového nároku dotčeno právo na náhradu škody, které náleží poškozené straně 
vedle případného nároku na smluvní pokutu.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, bude za 
účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna v Registru smluv v souladu s 
platnou legislativou, zejm. pak zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Prodávající 
zároveň prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy seznámen s Prohlášením 
kupujícího o ochraně osobních údajů na jeho webových stránkách - www.zachranka.cz

10. V této smlouvě není smluvními stranami žádné ujednání považováno za obchodní 
tajemství.

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními 
stranami.

12. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu koupě
Příloha č. 2: Nabídka prodávajícího ze dne 25.10.2019

.11.2019
V Kladně, dig^..................... Ve Slavičíně dne 5.11.2019.

za kupujícího
MUDr. Jiří Knor, Ph.D., 
ředitel

za nrodávaiícího

jm: zu i y. i i .v:>
9:46 +01'00’

člen představenstva
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Příloha č.3

Technická specifikace polobotky

Popis

Obuv slouží k ochraně nohou před nepříznivými klimatickými podmínkami. Je určena 
k celoročnímu užívání při výkonu přednemocniční neodkladné péče, včetně práce v těžkém 
a nerovném terénu. Svým provedením nesmí omezovat při řízení sanitního vozidla, při chůzi musí 
zabezpečit dobrou stabilitu, a to i v extrémních podmínkách (tj. na mokrém a zmrzlém podkladu).

Konstrukce obuvi, použité materiály i vnitřní vybavení obuvi musí zajistit maximální komfort i při 
dlouhodobém nošení (12 hodin denně). Obuv musí být odolná proti průniku vody a chladu při 
zachování požadované prodyšnosti. Podešev s dezénem musí být protiskluzná, olejivzdomá, 
s útlumovými vlastnostmi v oblasti paty. Uzavírání obuvi musí umožňovat pevné a rychlé utažení 
obuvi na noze. Obuv musí být zhotovena v celočemém provedení.

• Obuv je polobotkového střihu, celopodšívkovaná, s monolitní dvousložkovou podešví 
a uzavíráním na šněrování.

• Celousňový svršek nártového střihu je vyroben z usně s hydrofobní úpravou.

• Jazyk, límeček kolem nohy, podšívka nártů a podšívka zadních dílů jsou polštářované.

• Jazyk je kapsový, zabraňující průniku vody, sněhu a bláta.

• K uzavírání jsou použity poutka a háčky.

• Součástí podšívkového kompletu je speciální klimatická membrána zajišťující odvod par 
z vnitřku obuvi a zabezpečující vodonepropustnost z vnějšího prostředí. Tvoří ji čtyřvrstvý 
podšívkový laminát, jehož součástí je speciální vodotěsná a prodyšná klimatická membrána.

Složení vrstev laminátu:

a. vrchní podšívkový materiál: pletenina ve složení 70 ± 5 % PA, 30 ± 5% PES,
b. střední vrstva: 100% PES plst,
c. funkční vrstva: klimatická bicomponentní membrána: 100% polytetrafluoretylen,
d. spodní vrstva: ochranný úplet 100% PA

• Konstrukce podšívky je provedena na sáček (tj. vnitřní uzavřená bota), a to minimálně do 75 
% celkové výšky svršku (měřeno od stélky).

• Jednotlivé díly podšívky vnitřku obuvi (tj. nárt, zadní dílce, část jazyka) jsou sešity klikatým 
stehem, spoje zalepeny (zavařeny) spojovací těsnící páskou a k podšívkovému kompletu 
jsou přišity podšívky jazyka a límečku.

• Obuv je vybavena vkládacími anatomicky tvarovanými stélkami.

Spodek obuvi
Dvousložková podešev PU/PU je se svrškem spojena technologii přímého nástřiku.

Polyuretanová mezipodešev je konstrukčně navržena tak, aby zajistila stabilitu nohy v klenku a 
patě. Tyto nadstandartní vlastnosti zabezpečuje speciální design mezipodešve se zvýšeným rámem v 
klenkové a patní části.

Spodní nášlapná část podešve je vyrobena z polyuretanu s odolností proti olejům a pohonným 
látkám a směsi a s antistatickými vlastnostmi.
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Příloha č.3

Přehled požadovaných základních materiálů

P.č. Typ materiálu - dílec Druh materiálu Specifikace materiálu Barva Tloušťka

1.

- nárt
- patička,

ZÁKLADNÍ límeček
VRCHOVÝ - zadní díly

- Podroužky, horní 
díl jazyka

přírodní 
hovězinová useň

NUBUK

- hydrofobní

- chromočiněná
- vysoká prodyšnost černá 2,0 -2,2mm

2.
OSTATNÍ - jazyk ozdobný
VRCHOVÝ lecpay

- vložka zadního 
dílu

přírodní 
hovězinová useň

NUBUK

- hydrofobní
- měkčený černá 1,0 -1,3 mm

3. PODŠÍVKA ’jazyk
- hrneček pletenina - polyamid/PES

- rašlový charakter černá 2,0 ± 0,2
mm

4.
- nárt

PODŠÍVKA - zadní díly se
stélkou

Čtyřvrstvý 
laminát

- vysoká prodyšnost
- vodonepropustnost - funkční 
membrána 100% PTFE

šedá 0,8 ±0,2 mm

5.

POLŠTÁŘOVÁNÍ -jazyk
- límeček

- zadní díly
- nártu

mikroporézní 
materiál

Polyuretanová pěna, 
retikulovaná, —

5 ±0,5
mm

3 ±0,5
mm

6. PODEŠEV PU/PU Dvousložková - mezipodešev
PU, nášlapná část PU černá —

7. NAPÍNACÍ STÉLKA Netkaná 
textilie

Netkaná textilie plněná 
pryskyřicí. — —

8. VKLÁDACÍ STÉLKA

základní nosná 
vrstva PES 

s polepem PA 
paměťová pěna

- anatomicky tvarovaná
- vysoká nasákavost a 

vysychavost
- polep netkaná textilie,
- pružný člen - klenek, pata

černá —

9. ŠNĚROVADLA polyester
- kulatá
- hydrofobní úprava
- plastové koncovky

černá —

10.
KOVOVÉ - P°“tka

DOPLŇKY ■- hacky
pevný kov

- antikorozní úprava
- brunýrovaný odstín
- brunýrovaný odstín

čemá —

11. ŠICÍ NITĚ Polyester 20
Polyester 40 - hydrofobní úprava černá —

Požadované technické parametry materiálů a výrobků

P.č. Parametr Požadavek Jednotka

a) Vrchová useň - základní
1. Tloušťka 2,0 - 2,2 mm
2. Pevnost v dalším trhání min. 240 N
3. Propustnost pro vodní párů min. 6 mg/cm2.h
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Příloha č.3

4. Koeficient propustnosti vodní páry min. 40 mg/cm2

5. Hodnota PH min. 3,2

6. Obsah šestimocného chrom max. 3,0 mg/kg

7. Absorpce vody max. 5,0 %

b) Vrchová useň — Límeček, Jazyk

8. Tloušťka 1,1-1,3 mm

9. Hodnota pH min. 3,2

10. Obsah šestimocného chrom max. 3,0 mg/kg

11. Pevnost v dalším trhání min. 240 N

c) Podšívková textilie - Čtyřvrstvý laminát s klimatickou membránou

12. Tloušťka 0,8 ± 0,2 mm mm

13. Odolnost proti oděru

min. 200 000 cyklů za 
sucha
min. 70 000 cyklů za 
mokra

počet cyklů 
do porušení

14. Propustnost pro vodní páru min. 5 mg/cm2h

15. Odolnost proti pronikání vody min. 5 bar

d) Podešev

16. Hustota polyuretanové mezipodešve 50-55 g/cm2

e) Stélka- vkládací

17. Absorpce vody min. 75 mg/cm2

18. Desorpce vody min. 80 %

19. Stálobarevnost při stírání - zapouštění 
(150 c za sucha, 50 c za mokra) min. 4

stupeň šedé stupnice

f) Hotová obuv

20. Pevnost spoje mezi svrškem a podešví min. 4,0 N/mm

21.
Odolnost proti uklouznutí, součinitel tření
- za mokra (celá podešev/podpatek)
- na oleji (celá podešev/podpatek)

min. 0,32/min.0,28
min. 0,18/min.0,13

-

22. Absorpce energie v oblasti paty min. 30 u PU/PU J

23. Odolnost proti pronikání vody min. 20 000 počet cyklů max.3cm2

24. Pevnost šitých spojů - svrškové dílce min. 15 N/mm
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25. Třecí odolnost šněrovadel min. 11 000 počet cyklů
do porušení
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Příloha č.1 - KRYCÍ LIST NABÍDKY část B

1. Název veřejné zakázky:

„Obuv - část B - Polobotky“
(podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky viz Výzva)

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb.

2. Základní identifikační údaje

2.1 Zadavatel:

název: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, 
příspěvková organizace

sídlo: Vančurova 1544, 272 01 Kladno

IČO: 75030926

osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele: MUDr. Jiří Knor, Ph.D., ředitel

2.2 Účastník:

název/jméno: Prabos plus a.s.

sídlo/místo podnikání: Komenského 9, 763 21 Slavičín

doručovací adresa: Komenského 9, 763 21 Slavičín

IČO/DIČ: 262728557 262728557

spisová značka
v Obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl B, vložka 3864

osoba oprávněná jednat 
za účastníka: - člen představenstva

tel./mail:

bankovní spojení a číslo 
účtu:

Komerční banka a.s,
pobočka Slavičín

Komerční banka a.s, pobočka 
Slavičín

kontaktní osoba:
—

tel./mail:

3. Termín plnění: do 21 dní od písemné objednávky

4. Nabídková cena : bez DPH (v Kč) sazba
DPH

DPH 
(v Kč)

včetně DPH 
(V Kč)

Nabídková cena za 1 ks (pár) 
polobotky: 1 832,00 21% 384,70 2 216,70





* Celková nabídková cena zahrnuje ví j k realizaci předmětu veřejné
zakázky včetně nákladů souvisejícíc

6. Podpis osoby 
oprávněné jednat za 
účastníka:

...... v., rabos plus q s
en představenstvy, J /■' ^'čín

7. Místo a datum podpisu a 
otisk razítka:

Ve Slavičíně 25.10.2019





VZ - „Obuv - část B - Polobotka“

CENOVÁ NABÍDKA

Zastoupení:

Účastník: Prabos plus a.s

Sídlo: Komenského 9, 763 21 Slavičín

IČO: 26272857

DIČ: CZ26272857

- člen představenstva

Nabídková cena : bez DPH (v Kč) sazba
DPH

DPH
(v Kč)

včetně DPH
(v Kč)

Nabídková cena za 1 ks (pár) 
polobotky: 1 832,00 21% 384,70 2 216,70

VeSlavičíně 25.10.2019

člen představenstva

Prabos plus a.s.




