
RÁMcovÁ KUPNÍ SMLOuvA č. 2019/3/05-RKS-P4

uzavřená podle § 2079 a náSl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku

ČÁST 4. Dodávky obuvi pro členyI výìezdových skupin a operátory zadavatele

l. Smluvní strany

Prodávající: PANGEA CZ, s.r.o.
Se Sídlem: Jasenická 1360
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41534
jednající: Radim Dobeš -jednatel
ıč: 27774996
DIČ: c227774996
číslo účtu: 6032170036/5500
(dále jen "prodávající")

Kupující: Zdravotnická Záchranná Služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
Se Sídlem: Peroutkovo nábřeží434, 760 01 Zlín
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1278
jednající: JUDr. Josefem Valentou, ředitelem
IČ: 62182137
DIČ: c262182137
Číslo účtu: 1400012339 /0800 Česká Spořitelna a.S.
(dále jen "ku pujíci")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v Souladu s ustanovením § 2079 a náSI. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve Znění pozdějších předpisů tuto:

rámcovou kupní smlouvu
(dále též jen „smlouva”)

II. Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je Závazek prodávajícího dodávat kupujícímu obuv pro členy výjezdových
Skupin a operátory kupujícího, jejíž jednotlivé druhy a vlastnosti jsou podrobně Specifikovány v příloze č. 1,
která je nedílnou součástí této smlouvy (dále téžjen „Zboží”).

2) Tato Smlouva upravuje podrobné podmínky a práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování nákupu
Zboží dle požadavků vymezených v Zadávacím řízení. Smluvní strany prohlašují, že mají zájem na navázání a
udržení dlouhodobých výhodných obchodních vztahů založených na vzájemné důvěře a Seriózností. Za
tímto účelem se Smluvní Strany dohodly na spolupráci voblasti koupi a prodeje Zboží, a to Za podmínek
upravených touto Smlouvou.
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3) Prodávající Se zavazuje, že dodané Zboží i veškerá další plnění poskytovaná prodávajícím podle této

smlouvy budou vsouladu se všemi zadávacími podmínkami vzadávacím řízení pro podlimitní veřejnou

zakázku „ZZS ZK - dodávky OOPP pro členy výjezdových skupin a operátory" provedeném kupujícím jako

Zadavatelem (Zn. zadavatele VZ/2019/3/05) a v souladu S nabídkou podanou prodávajícím v tomto

zadávacím řízení. Zadávací dokumentace obsahující Zadávací podmínky v Zadávacím řízení podle předchozí

věty a nabídka prodávajícího podle předchozí věty tvoří nedílné součásti této Smlouvy jako její přílohy č. 3 a
4, jejichž zněníjsou uložena v archívu kupujícího jako Součásti dokumentace o Zadání veřejné Zakázky.

III. Místo a způsob plnění

1) Jednotlivé dodávky budou uskutečňovány na základě objednávek, které budou podávány kupující

stranou prostřednictvím e-mailu, faxem či telefonicky. Objednávky budou obsahovat název zboží, jeho

specifikaci (zejména velikosti), požadované místo dodání a požadované množství. Prodávající potvrdí na

vyžádání tuto objednávku a zašle potvrzení objednávky na vyžádání obratem zpět kupujícímu

prostřednictvím e-mailu.

2) Místem dodávekje:

ZZS ZK Oblast Zlín - Peroutkovo nábř. 434, 760 05 Zlín

ZZS ZK Oblast Kroměříž - Havlíčkova 3549/73, 767 01 Kroměříž

ZZS ZK Oblast Uherské Hradiště - J. E. Purkyně 1512, 686 01 Uherské Hradiště

ZZS ZK Oblast Vsetín - Nemocniční 940, 757 01 Vsetín
ZZS ZK Oblast Valašské Meziříčí - U Nemocnice 1511, 757 01 Valašské Meziříčí

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1) Prodávající Se zavazuje prodat a dodat kupujícímu zboží jím objednané Za podmínek a způsobem

sjednaným v této Smlouvě a kupující se Zavazuje řádně uskutečněné dodávky zboží převzít a zaplatit za ně

prodávajícímu ceny uvedené v Ceníku zboží.

2) Prodávající bude objednané Zboží dodávat podle potřeb kupujícího. Prodávající je povinen dodat

předmět plnění v objednaném množství a jakosti v kvalitním balení pro zajištění optimální ochrany. V

ceně dodávkyje Zahrnuta doprava na místo určení, tj. do místa dodávky určeného kupujícím, a balné.

3) Termín dodání zboží je vždy nejpozději do 30 dnů od zaslání objednávky. Dodávka na příslušné místo

určení musí být uskutečněna vždy do 15:00 hod. Smluvní pokuta spojená s nedodržením dodací lhůty,

kterou bude prodávající povinen Zaplatit kupujícímu, bude činit 2% Z ceny nedodaného Zboží za každý

započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu případné

škody, včetně ušlého zisku.

4) Součástí každé dodávky budou jednotlivé dodací listy společně s fakturou. Pověřená osoba kupujícího

bude tyto doklady vždy řádně potvrzovat. Dodací listy musí uvádět název Zboží, ceny Zboží a konečnou

cenu Za celý dodací list, cena na dodacím listu musí být fakturovaná v daňovém dokladu. Dodací list včetně

faktury požaduje kupujícív tištěné formě, nedohodnou-Ii se Strany na jiném způsobu.
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5) Změnu či Zrušeníobjednávky může kupující učinit maximálně do 24 hodin od potvrzení objednávky.

6) Vlastnické právo a nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího převzetím Zboží v místě plnění.
Převzetím zboží se pro účely této smlouvy rozumí okamžik potvrzení dodacího listu pověřeným
pracovníkem kupujícího. Nebezpečí škody na kupujícího nepřechází vpřípaděı když nepřevezme dílčí
dodávku Zdůvodu, že zboží neodpovídá objednávce příp. je poškozeno. Na veškeré dodané zboží se
vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců ode dne převzetí Zboží.

7) Kupující má právo určit konkrétní množství objednávaného Zboží a dobu plnění podle Svých aktuálních
potřeb bez penalizace či jiného postihu Ze Strany prodávajícího.

8) Pro odpovědnost za vady Zboží platí ustanovení § 2099 a na'SI. občanského zákoníku.

V. Platební podmínky

1) Platební Styk bude realizován na Základě faktur - daňových dokladů vystavených prodávajícím Se
splatností, která nesmí být kratší než 21 dní od doručení faktury kupujícímu. Zálohové platby kupující
neposkytuje. Úhrada Za plnění předmětu Zakázky bude prováděna včeské měně. Cena specifikovaného
předmětu plněnív Příloze č. 2 Smlouvy je stanovena jako nejvyšší a maximálně přípustná po dobu účinnosti
této Smlouvy. Zvýšení ceny je možné pouze v důsledku změn právních předpisů upravujících DPH či jiných
daňových předpisů s přímým vlivem na výši ceny. Kupující si vyhrazuje právo využít možnosti případných
„akčních slev" prodávajícího, které v průběhu platnosti rámcové smlouvy budou vyhlášeny.

2) Faktura musi obsahovat kromě předepsaných příloh, náležitosti daňového dokladu ve Smyslu zákona
č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je
kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž Se tak dostane do prodlení
Súhradou ceny. Lhůta Splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či
opraveného dokladu. Povinnost kupujícího Zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné finanční částky z
účtu kupujícího.

3) Fakturu lze vystavit nejdříve v den dodání zboží. Přílohou faktury bude předávací protokol (dodací list)
Zpracovaný prodávajícím a potvrzený pověřenou osobou kupujícího.

VI. Doba platnosti Smlouvy

1) Smlouva Se uzavírá na dobu určitou od 20.12.2019 do 19.12.2023.

2) Smluvní vztah je možné ukončit:
- písemnou dohodou smluvních Stran,
- výpovědí kupujícího, při dodržení Smlouvou stanovené výpovědní lhůty,
- odstoupením od smlouvy.

3) Kupující je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověd'doručena prodávajícímu.
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4) Kupující je oprávněn odstoupit Od Smlouvy bez nároku na jakékoli sankce Ze Strany prodávajícího
v případě, že Zboží nebylo opakovaně dodáno vtermínech a v kvalitě dohodnutých touto smlouvou. V
dalších případech jsou Smluvní Strany oprávněny odstoupit od této smlouvy Za podmínek uvedených v

§ 2001 a násl. občanského Zákoníku.

VII. Ostatní ujednání

Kupující si vyhrazuje právo v rámci Smluvních podmínek ve sjednaných položkách odebírat inovované či
nové výrobky, pokud budou Svými charakteristikami odpovídat požadavkům kupujícího uplatněným v
zadávacím řízení předcházejícím uzavřenítéto smlouvy.

V případě nemožnosti plnění ze Strany prodávajícího je tento povinen neprodleně písemně (elektronicky)
uvědomit kupujícího o přerušení dodávek. Kupující je oprávněn po dobu přerušení dodávek nakupovat
předmět plnění od jiného dodavatele za ceny obvyklé.

Prodávající není oprávněn postoupit Své pohledávky vůči kupujícímu vzniklé Ztéto Smlouvy nebo
v Souvislosti S ní na třetí osobu bez předchozího písemného Souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn
převést ani žádná jiná Svá práva ani žádné povinnosti ztéto Smlouvy na třetí osobu bez předchozího
písemného Souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn jednostranně započíst Své pohledávky za
kupujícím vůči pohledávkám kupujícího za prodávajícím, ledaže jde o pohledávky prodávajícího vůči
kupujícímu, které byly přiznány pravomocným rozhodnutím Soudu.

VIII. Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva může být upravena nebo doplněna pouze písemnýmì, vzestupně číslovanými dodatky
počínaje Č. 1, které schválí a potvrdívšechny smluvnístrany.

2) Pro případ, že Se kterékoliv ustanovení této smlouvy Stane neplatným nebo neúčinným, Zavazují Se

Smluvní strany nahradit takové ustanovení bez Zbytečného odkladu novým. Případná neplatnost některého
z ustanovení této Smlouvy nemá Za následek neplatnost ostatních ustanoveníve smlouvě obsažených.

3) Smluvní strany jsou povinny bez Zbytečného prodlení písemně informovat ostatní ojakékoliv Změně

v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jejich osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít
vliv na plněníjejich povinností dle této smlouvy.

4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních Stran a účinnosti dnem

20.12.2019, ne však dříve než dnem Zveřejnění v Registru Smluv, a je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z

nichž každá Ze smluvních stran obdrží po jednom.

5) Tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti Smluvních Stran Z ní vyplývající, Se řídí českým právem,
svýjimkou kolizních ustanovení a Svýjimkou Vídeňské úmluvy o Smlouvách o mezinárodní koupi Zboží,
Zejména pak příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v platném Znění.
Smluvní strany Sjednaly, že veškeré Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v Souvislosti s ní, které Se nepodařilo
odstranit vzájemným jednáním Smluvních Stran, budou rozhodnuty věcně příslušnými Soudy v České
republice, přičemž místní příslušnost soudu Se určí podle Sídla kupujícího.
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Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
č. 1 Specifikace druhů a technických parametrů zboží
č. 2 Ceník

č. 3 Nabídka prodávajícího, jejíž Zněníje uloženo v archívu odběratele jako Součást dokumentace o zadání
veřejné Zakázky
č. 4 Zadávací dokumentace (S výjimkou vlastního textu této smlouvy), jejíž Znění je uloženo varchívu
odběratele jako Součást dokumentace o zadání veřejné zakázky

Ve Vsetíně dne: 20.12.2019 Ve Zlíně dne: 20.12.2019

Digitálně
_ podepsal _ _

Rad | m Radim Dobeš .JU Dr. D'Éănáıněl JUD
Datum: V JpOoSEęę/saalenta r'D0beŠ 2019.1220 .JOSef Datum,
12:07:53 zoı 9.12.20
+01 '00' Valenta 12:39:35 +Oı'00'

Za prodávajícího: .................................... Za kupujícího: ......................................
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Příloha č. 1

RÁMcovÉ KUPNÍ SMLoUvY č. 2019/3/05-RKS-P4

uzavřené mezi smluvními stranami:

Prodávající:
PANG EA CZ, s.r.o.

Kupující:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Specifikace drułı'i a technických parametrů zboží

4.1 oBuv cELoRočNí - gøıøbøıka

1. Základní požadavky:

Pevná, pracovní lehká polobotka pro každodenní používání. Obuvje určena k použití ve venkovních
terénech, vnitřních prostorách s hladkými povrchy i pro běžné nošení ve městě a je vhodná pro řízení
motorového vozidla.

Norma: Obuv je certifikovaná jako pracovní Obuv dle EN ISO 20 347

2. Požadovaná minimální úroveň ochranných vlastností:

Zařazení obuvi podle stupně ochrany označení kategorie

Základní požadavky O1

uzavřená oblast paty x

SRC odolnost proti smyku SRA + SRB x

A antistatické vlastnosti x

E absorpce energie v oblasti paty x

FO odolnost podešvi proti pohonným Iátkám x

3. Požadovan' minimální veliko tní rtim nt EU :
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

4. Pgžadgvana' minimální úroveň materiálových vlastností:
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__ ParametrU
Svršek.

Podsıvka:

Stélka:

Podesev

Barva

Lımecek boty

Jazyk boty.

Tkanıcky:
Barva:

„ ,EQŽÄQŠYĚE
přírodní hovězinová useň, velur

s trojrozměrnou konstrukcí pro neomezenou cirkulaci vzduchu
"antıbaktenalnı anatomicky WăľGVaná Vk'ádac" š abšorpcí potu' .W_ _ __ __om_yvat__e|ná,_vhodná__pro zátěžové p_r_a_c_‹_›v_n_í_pou_ž__ití

podešev vyrobená Z materiálu ŘPŰ/PU'Je protiskluzová oleji
_ vzgęrflà. ąnšištê'šfçkà ..-__

tmavě šedá_. Šedá. ev. funkční barevné prvky v červené/oranžově vysoce
viditelné barvě pro Zvýšení pasivní bezpečnosti.

bandážován

pěnová výstelka

vodëodolné, kulaté, pevně~
tmavé šedá, černá, ev. červená/oranžová vysoce viditelné barva pro Zvýšení

pasivní bezpečnosti.

Jednotka

2,0 - 2,2mm

H"Systém šněrovánı Je složen z oček a umožňuje snadnou a přes-nou fıxaci nohy a tím'ı stabilitu chodidla v
yterénu Ke každému páru obuvi je dodáván náhradní pár Šnšrgvagelprgpfípagngu vymenu
Šití obuvi Je provedeno kvalıtnımı pevnymı a pružnými Zátěžovýmí nitëmi

Návod na údržbu

Prohlasení O shode v

Ilustrativní obrázek Qgžadované obuvi
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4.2 oBuv ZIMNÍ - køtnikøvá

1. Základní požadavky:

Pevná, pracovní lehká kotníková obuv se Zateplenou podšívkou, pro každodenní používání. Obuvje určena
k použití ve venkovních terénechı vnitřních prostorách s hladkými povrchy i pro běžné nošení ve městě a je
vhodná pro řízení motorového vozidla.

Norma: Obuv je certifikovaná jako pracovní obuv dle EN ISO 20 347

2. Požadovaná minimální úroveň ochranných vlastností:

Zařazení obuvi podle Stupně ochrany označení kategorie

základní požadavky 01

uzavřená oblast paty x

SRC odolnost proti smyku SRA + SRB x

A antistatické vlastnosti x

E absorpce energie v oblasti paty x

FO odolnost podešvi proti pohonným Iátkám x

CI izolace podešvového komplexu proti chladu do -17 °C x

3. Požadovaný minimální velikostní sortiment tEUI:
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

4. Požadovaná minimální úroveň materiálových vlastností:

.Rñiëímetı V Požadavek _ Jednøıkfl
Svršek: 2*' přírodní hovězinová useň. velur 2,0 - 2,2mm

5'2 -ˇ' ' - i. E`-. .*-i 'fi-ší'zzıí `--!

Stéika: s tepelně-izolačními vlastnostmi
'I'ÍŤĚÍ ‹`;1ˇj "I[7;.L';';§~Í2`|.Ť ŤˇzˇLÍŤĹ-ąž ,ˇžfìx'ąˇ :'Ščˇiii'ıľ'ììfı z. „Ĺ Ĺài';"ì~`"='ľ-Íz.2.2 "É ['ffží "ˇ ' _ ""'-"Ť

'Bàw'a' ' ' """'" tm'a'vè' "šédà'fš'eđ'á'; èvfiúnkšní'ríăr'èxìně prvky v čèrvëně/'ó'řaň'žøvè 'x'ı'ysøcé'
_ .. Ĺ.. .4 , _YÍQÍĚGlDÉRêlYĚJłTQ MĚęUJPaâÍYPÍĎEëRÉŠ'IQâÍÍL ..,. , . z ze

i Ž.i '_ı 'zur-i '_. m w íýýýý i i

Jazyk boty: ; pěnová výstelka i

Barva: L l I.. l A z . 4,; .ı

Systémušněr'ování je složen Vzìxˇíek'àı umožňuje snadnou-a přesunouwfixaci'hohy'a tím istabilitu chodidla v
terénu. Ke každému páru obuvi jedodáván náhradníflpa'r šněrovadel pro případnou výměnu.

Návod na údržbuA

.1„(`.
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Ilustrativní obrázek požadované obuvi

4.3 Pracovní sandál

1. Základní požadavky:

Lehký, pracovní sandál s volnou patou, páskem přes patu, na suchý zip, který lze překlopit dopředu. Obuv je
určena k použití ve vnitřních prostorách s hladkými povrchy.

Norma: Obuv je certifikovaná jako pracovní obuv dle EN ISO 20 347
ı2. Požadovaná minimální úroveň ochranných vlastnostı:

Zařazení obuvi podle stupně ochrany označení kategorie

Základní požadavky OB

otevřená oblast paty x

SRC odolnost proti smyku SRA + SRB x

A antistatické vlastnosti x

E absorpce energie v oblasti paty x

FO odolnost podešvi proti pohonným látkám x

Požadovan' minimální velikostní sortim nt EU :
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
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4. Požadovaná minimální úroveň materiálových vlastností:

"Parametr" i Požadavek_ V _ _ V _:Jıedrıotk'ą __

Svršek syntetický odolný a pr_0_dyšný materiál I

'PodSIVKaIy J V V? V V W oderuř-odolnytextılnı material q i _ i w n

Stélka: anatomicky tvarovaná

Podešev: přímý nástřik PUľl'PU W i i

Barva: I H i ýTÍnêıÍáıarnanŠ/ès šędá. čemá)ısvèflá(svèue šedá bílá)
Navod na údržbu

Prohlasenı o shodě

Ve Vsetíně dne 20.12.2019 Ve Zlíně dne 20.12.2019

Digitálně
n d I . _Rad | m ĚDŠdflÍÍŠnbzš JU Dr. 2233;; „DL

Do bešD2019_12_20 Josef ääfrxf'lem
120515 zoıQJızo
+01 '00' Valenta 12:4ozıo +oı'oo'

prodávající kupující
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Prodávající:

M2.

RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVY č. 2019/3/05-RKS-P4

uzavřené mezi smluvními stranami:

PANGEA CZ, s.r.o.

Kupující:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková Organizace

Ceník

Cena v Kč za pár bez Cena v Kč za pár S
Obj. číslo Názov DPH DPH

4.1 Obuv celoroční - polobotka 850,00 1028,50
4.2 Obuv Zimní- kotníková 900,00 1089,00
4.3 Pracovní sandál 690,00 834,90

Ve Vsetíně dne 20.12.2019

Digitálně

Radim Pfidepsaı Radim
Dobeš

v Datum:
DQbeS 2019.112!!

ızzoazaz +oı'oo`

prodávající

Ve Zlíně dne 20.12.2019

J U Dr- Digitálně podepsal
JUDr. Josef Valenta

Josef Datum:2019.12.20
12:40:36 +01 '00'

kupující
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