
KUPN Í SMLOUVA 
, t 1/(/J)ú9l/1q 
Udržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

se sídlem: Na Vlečce 177,360 01 Otovice 

zastoupená: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva 

Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva 

IČO: 26402068 

DIČ: CZ26402068 

OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 1197 

bankovní spojení 

na straně j edné ( 

a 

PRACANT s.r.o. 

se sídlem: Podnikatelská 155/1, Hradiště, 350 02 Cheb 

zastoupená: Karlem Juhosem, jednatelem společnosti 

IČO: 26385368 

DIČ: CZ26385368 

OR: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 16954 

bankovní spojen 

na straně druhé (dále jen „Prodávající") 

(Kupující a Prodávající dále společně označováni jako „Smluvní strany", případně samostatně jako 

,,Smluvní strana"). 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „OZ"), tuto : 

Kupní smlouvu 

(dále jen „Smlouva ) 



1. Základní ustanovení 

1.1. Prodávající prohlašuje, že je ve smyslu ustanovení § S odst. 1 OZ schopen při plnění této 

Smlouvy jednat se znalostí a pečl i vostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s 

tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Prodávající nesmí 

svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití 

závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných 

právech a povinnostech Smluvních stran. 

1.2. Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro 

dodání předmětu plnění dle Smlouvy, je k jeho plnění / dodání oprávněn a na jeho straně 

neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět této Smlouvy Kupujícímu dodat. 

1.3. Prodávající prohlašuje, že přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 

§ 1765 odst. 2 OZ. 

1.4. Smluvní strany prohlašují, že zachovají mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v 

souvislosti s touto Smlouvou a při jejím plnění a jejichž vyzrazení by j im mohlo způsobit 

újmu. Tímto nejsou dotčeny povinnosti Kupujícího vyplývající z právních předpisů. 

2. Předmět Smlouvy 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu a převést na 

Kupujícího vlastnické právo k: pracovním oděvům pro oblast Karlovy Vary - (dále jen jako 

,,Zboží, OOPP"). Specifikace je uvedena v Příloze č. 1 a č. 2 této Smlouvy. 

2.2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané Zboží převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní 

cenu uvedenou v článku 4. této Smlouvy. 

2.3. Prodávající výslovně souhlasí a zavazuje se Kupujícímu pro případ, že ke splnění požadavků 

Kupujícího vyplývajících z této Smlouvy včetně jejích příloh a k řádnému provedení a 

provozu Zboží budou potřebné i další dodávky a práce výslovně neuvedené v této Smlouvě, 

tyto dodávky a práce na své náklady obstarat či provést a do svého plnění zahrnout bez 

dopadu na kupní cenu podle této Smlouvy. 

2.4. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou řádně a včas na svůj 

náklad a na svoji odpovědnost dodat Kupujícímu Zboží do místa plnění a předat mu je. 

Prodávající odpovídá za to, že Zboží bude v souladu s touto Smlouvou včetně příloh, 

platnými právními, technickými a kvalitativními normami, a že Zboží bude certifikováno pro 

použití v Evropské unii. 

3. Vlastnické právo 

3.1. Vlastnické právo přechází na Kupujícího převzetím Zboží. Převzetím se rozumí podpis 

dodacího listu o předání a převzetí OOPP oběma Smluvními stranami, kterým zároveň 

přechází na Kupujícího i nebezpečí škody na Zboží. 
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4. Kupní cena a platební podmínky 

Kupní cena za předmět Smlouvy - jednotlivé kusy Zboží je uvedena v Příloze č. 2 -

Specifikace předmětu plnění - rok 2020, 2021. Jednotlivé ceny uvedené v příloze č. 2 jsou 

ceny maximální a nepřekročitelné. Kupující je oprávněn odebrat Zboží i v nižším 

množstevním limitu než je uveden v Příloze č. 2. 

4.1. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu této Smlouvy, včetně 

nákladů na pojištění Zboží do doby jejich předání a převzetí. Kupní cena je nezávislá na 

vývoj i cen a kursových změnách. 

4.2. Kupní cena za Zboží je cenou nejvyšší přípustnou. Kupní cena muže být měněna pouze 

písemným dodatkem k této Smlouvě, a to pouze v případě, že po uzavření Smlouvy a před 

termínem předání a převzetí OOPP dojde ke změně sazeb DPH (je možná výhradně změna 

výše DPH) . 

4.3. Kupní cenu se zavazuje Kupující hradit měsíčně za odebrané Zboží na základě měsíčního 

přehledu odebraného Zboží, jehož podkladem budou podepsané dodací listy. 

4.4. Lhůta splatnosti faktury je třicet (30) dnů od data jej ího doručení Kupujícímu. Zaplacením 

účtované částky se rozumí den jejího odeslání na účet Prodávajícího. Daňové doklady -

fakt ury vystavené Prodávajícím podle této Smlouvy budou v souladu s příslušným i právními 

předpisy České republiky obsahovat zejména tyto údaje: 

a) obchodní firmu/název a sídlo Kupujícího, 

b) daňové identifikační čís lo Kupujícího, 

c) obchodní firmu/název a sídlo Prodávajícího, 

d) daňové identifikační číslo Prodávajícího, 

e) evidenční číslo daňového dokladu, 

f) rozsah a předmět plnění, 

g) datum vystavení daňového dokladu, 

h) datum uskutečnění plnění nebo datum přij etí úplaty, a to ten den, který nastane 

dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, 

i) cena plnění. 

4.5. Pokud daňový doklad - faktura nebude vystaven v souladu s platebními podmínkami 

stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitost i nebo 

nebude-li doručena Kupujícímu do termínu uvedeného výše, je Kupující oprávněn daňový 

doklad - fakturu Prodávajícímu vrátit jako neúplnou, resp. nesprávně vystavenou, k 

dop l nění, resp. novému vystavení ve lhůtě pěti (S) pracovních dnů od data jejího doručení 

Kupujícímu. V takovém případě Kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části 

a Prodávající vystaví opravenou fakturu s novou, shodnou lhůtou splatnosti, která začne 

plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu - faktury 
Kupujícímu. 

4.6. Fakturačn í údaje Kupujícího jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. 
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4.7. Prodávající prohlašuje, že bankovní účet používaný pro účely plateb podle této Smlouvy je 

uveřejněn v Registru plátců. 

S. Termín plnění 

5.1. Prodávající se zavazuje řádně zhotovit, obstarat, dodat, vyzkoušet, předat Kupujícímu a 

demonstrovat funkčnost Zboží podle aktuálních provozních potřeb Kupujícího. V případě, že 

některé Zboží nebude dostupné okamžitě, zavazuje se Prodávající Zboží dodat do 5 

pracovních dnů od požadavku Kupujícího. 

5.2. Kupující se zavazuje řádně dodané, vyzkoušené Zboží, jehož funkčnost Prodávající 

Kupujícímu v souladu s touto Smlouvou demonstroval od Prodávajícího převzít, kdy o 

předání a převzetí bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol, jak níže 

uvedeno. 

6. Místo plnění 

6.1. Místem plnění je provozovna Prodávajícího umístěná v Karlovarském kraji nebo jakákoliv 

provozovna Kupujícího. Smluvní strany sjednávají, že místo plnění je vždy volbou Kupujícího. 

7. Předání a převzetí Zboží 

7.1. Za účasti zástupců Kupujícího ověří Prodávající, že Zboží dosahuje parametrů 

specifikovaných výrobcem a požadovaných Kupujícím v Technické specifikaci plnění a v této 

Smlouvě, a to demonstrací provozu přístrojů po jejich řádném uvedení do provozu 

předepsaným postupem výrobce pro daný přístroj a po jejich kalibraci a kontroly správnosti 

provozu Prodávajícím. Bezvadné provedení výše uvedené demonstrace je podmínkou 

převzetí přístrojů Kupujícím. 

7.2. Pro účely předávacího řízení musí Prodávající předložit Kupujícímu: 

a) seznam předávaného Zboží; 

b) prohlášení Prodávajícího, že toto Zboží jsou v souladu s platnými právními předpisy, 

technickými normami a v souladu s Technickou specifikací plnění a obchodními 

podmínkami stanovenými v této Smlouvě; 

c) návody k obsluze a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu Zboží v českém jazyce, a 

dále veškeré nezbytné doklady či příslušenství vztahující se ke Zboží. 

7.3. Nepředloží-li Prodávající Kupujícímu všechny výše uvedené dokumenty, nepokládá se Zboží 

podle této Smlouvy za řádně způsobilé k předání. 

7.4. O průběhu předání a převzetí Zboží bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací 

protokol, který bude obsahovat tyto povinné náležitosti: 

a) údaje o Prodávajícím a Kupujícím; 

b) seznam a popis předávaného Zboží; 

c) kupní cenu Zboží; 

d) potvrzení Kupujícího, že Zboží přebírá či nepřebírá; 
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e) případný soupis zjištěných vad; 

f) datum podpisu protokolu o předání; 

g) podpisy Prodávajícího a Kupujícího. 

7.5. Předáním Zboží stvrzeným podpisem na dodacím listu přechází na Kupujícího nebezpečí 

vzniklé škody na předaném Zboží, přičemž tato skutečnost nezbavuje Prodávajícího 

odpovědnosti za škody vzniklé v důs ledku vad tohoto Zboží. Do doby předání a převzetí 

Zboží nese nebezpečí škody Prodávající. 

7.6. Kupující není povinen převzít Zboží, které by vykazovalo vady a nedodělky, byť by samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Zboží. Nevyužije-li Kupující svého 

práva nepřevzít Zboží vykazuj ící vady a nedodělky, uvedou Prodávající a Kupující v 

předávacím protokolu soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich 

odstranění. Nedojde-li v předávacím protokolu k dohodě mezi Smluvními stranami o 

termínu odstraněn í vad, platí, že tyto vady mají být odstraněny ve lhůtě 48 hodin ode dne 

předání a převzetí Zboží. 

7.7. Má-li Zboží a/nebo jeho součásti vady, které nebylo možné zjistit při převzetí (skryté vady), a 

vztahuje-li se na ně záruční doba dle čl. 8.1 této Smlouvy, je Kupující oprávněn je uplatnit u 

Prodávajícího v této lhůtě. Vztahuje-li se na Zboží a/nebo jeho součásti záruční doba delší 

než dle čl. 8.1, je Kupující oprávněn takové skryté vady uplatnit u Prodávajícího v této delší 

záruční době. 

8. Záruky a nároky z vad 

8.1. Záruční doba na Zboží je 24 měsíců. 

8.2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu Předávacího protokolu k jednotlivému Zboží. Je-li 

Zboží převzato, byť i jen s jednou vadou nebo nedodělkem, počíná běžet záruční doba ode 

dne odstranění poslední vady Prodávajícím. 

8.3. U Zboží, které má vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce tam vyznačené, 

nejméně však v délce uvedené v odst. 8.1 tohoto článku Smlouvy. 

8.4. Požadavek na odstranění vady Zboží uplatní Kupující u Prodávajícího bez zbytečného 

odkladu po jejím zjištění, nejpozději však poslední den záruční lhůty, není-li jinde v této 

Smlouvě stanoveno výslovně j inak, a to písemným oznámením. I reklamace odeslaná 
Kupujícím v poslední den záruční lhůty se má za včas uplatněnou. 

8.5. V písemné reklamaci Kupující uvede popis vady a způsob, jakým vadu požaduje odstranit. 

Kupující je oprávněn: 

a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního Zboží za vadné Zboží, nebo 

b) požadovat odstranění vad opravou, jsou-li vady opravitelné, nebo 

c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. 
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8.6. Volba mezi výše uvedenými nároky z vad Zboží náleží Kupujícímu. Kupující je dále oprávněn 

odstoupit od Smlouvy, je-li dodáním Zboží s vadami Smlouva porušena podstatným 

způsobem. Za podstatné porušení se považuje vždy situace, kdy totožné Zboží vykazuje 

opakovaně reklamované vady. 

8.7. Prodávající se zavazuje reklamované vady dodávky bezplatně odstranit. 

8.8. Prodávající se zavazuje zahájit úkony směřující k odstranění vady do 7 pracovních dnů ode 

dne obdržení reklamace od Kupujícího, v uvedené lhůtě se zavazuje reklamací prověřit, 

diagnostikovat vadu, oznámit Kupujícímu zda reklamaci uznává a písemně sdělit Kupujícímu 

zda je k odstranění vady nutný specializovaný náhradní díl. 

8.9. V případě, že k odstranění vady není nutné zaj ištění náhradních dílů, je Prodávající povinen 

vadu odstranit do 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Je-li k odstranění vady 

Zboží nutné zajistit na trhu v Evropském hospodářském prostoru (EEA) běžně dostupné 

náhradní díly, pak je Prodávající povinen vadu odstranit do 15 pracovních dnů ode dne 

obdržení reklamace. Je-li k odstranění vady přístroje nutné prokazatelně zajistit 

specializované náhradní díly, pak je Prodávající povinen vadu odstranit do 4 týdnů ode dne 

obdržení reklamace, nedohodnou-li se Smluvní strany následně jinak. Za specializované 

náhradní díly jsou pokládány náhradní díly, které je nutné nechat vyrobit na zakázku, nebo 

náhradní díly, které nejsou běžně dostupné v Evropském hospodářském prostoru ve lhůtě S 

pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. 

8.10. I v případě, že Prodávající vadu neuzná, je povinen vadu odstranit, a to ve lhůtách 

uvedených v odst. 8.8 a 8.9 tohoto článku Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany 

nás ledně jinak. V takovém případě je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu 

nákladů na odstranění této vady. V případě, že Prodávající vadu neuzná, bude oprávněnost 

reklamace ověřena znaleckým posudkem, který nechá zpracovat Kupující. V případě, že 

bude reklamace označena znalcem za oprávněnou, ponese Prodávající i náklady na 

vyhotovení znaleckého posudku. Prokáže-li se, že Kupující reklamoval vadu neoprávněně, je 

Kupující povinen uhradit Prodávajícímu účelně a prokazatelně vynaložené náklady na 

odstranění vady. 

8.11. O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí 

odstranění vady. O dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamace do odstranění vady, se 

prodlužuje záruční lhůta. 

8.12. V případě, že Prodávající neodstraní vadu ve lhůtách uvedených v odst. 8.8 a 8.9 tohoto 

článku Smlouvy, případně ve lhůtě sjednané Smluvními stranami, nebo pokud Prodávající 

odmítne vady odstranit, je Kupující oprávněn nechat vadu odstranit na své náklady a 

Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu náklady na odstranění vady, a to do 10 dnů poté, 

co jej k tomu Kupující vyzve. Tento postup Kupujícího však nezbavuje Prodávajícího 

odpovědnosti za vady a jeho záruka trvá ve sjednaném rozsahu. 
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8.13. Poskytnutí záruky se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou 

nebo nevhodnou údržbou, nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu Zboží, 

které Kupující od Prodávajícího převzal při předání, nebo o kterých Prodávající Kupujícího 

písemně poučil. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí, nebo 

úmyslným jednáním. 

8.14. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 OZ, věta za středníkem. 

9. Další podmínky Smlouvy 

9.1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží zcela nové, v plně funkčním stavu, v jakosti a 

technickém provedení odpovídajícímu platným předpisům Evropské unie a odpovídajícímu 

požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými 

technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují ke Zboží. 

9.2. Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke zboží nebudou na 

zboží váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo 

nebo právo nájmu. 

9.3. Prodávající prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po 

splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o 

soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po 

splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 

99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 

Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., 

daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Smluvní pokuty 

10.1. V případě, že Prodávající nebude schopen Zboží předat v náhradní l hůtě podle čl. 5.1 

poslední věty, může Kupující uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z kupní ceny za každý započatý ka lendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není 

dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody. 

10.2. Smluvní pokutu podle výše uvedeného odstavce je Kupující oprávněn započíst proti 

pohledávce prodávajícího. 

10.3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu 

úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. 

10.4. V případě, že Prodávající neodstraní řádně reklamovanou vadu ve l hůtě uvedené v čl. 8. 

nebo ve sjednané době, může Kupující účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,

Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Prodávající v prodlení s odstraněním, za každý 
započatý den prodlení. 

10.5. Pokud Kupující neuhradí v termínech uvedených v této Smlouvě kupní cenu, je povinen 

uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši. 

7 



10.6. V případě, že jakékoliv Zboží, které je předmětem dodávky na základě této Smlouvy, nebude 

dosahovat minimálně parametrů požadovaných Kupujícím a uvedených v Příloze této 

Smlouvy, je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit. Strana povinná musí uhradit straně 

oprávněné smluvní sankce nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného 

vyúčtování od druhé Smluvní strany. 

10.7. Smluvní strany vylučují použití ustanovení§ 2050 OZ. Nárok na náhradu škody má Kupující 

vždy zachován. 

11. Doba trvání smlouvy a její ukončení 

11.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2020 do: 

- 31. 12. 2021, 

- výše finančního limitu zakázky, 

11.2. Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran, odstoupením od Smlouvy z důvodů 

stanovených v zákoně nebo ve Smlouvě nebo výpovědí zaslanou druhé smluvní straně. 

11.3. Kupující je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, nastane-li i některá z 

níže uvedených skutečností: 

a) dojde-li k podstatnému porušení povinností uložených Prodávajícímu Smlouvou; 

b) proti majetku Prodávajícího bude vedeno insolvenční řízení. 

11.4. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 

Kupujícím. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje nezaplacení Ceny plnění v termínu 

stanoveném touto Smlouvou, ač Prodávající Kupujícího na toto porušení písemně upozornil 

a poskytl mu dostatečně dlouhou lhůtu k dodatečnému splnění této povinnosti. 

11.5. Smluvní strany jsou oprávněny kdykoliv podat písemnou výpověď této Smlouvy, a to i bez 

uvedení důvodu; výpovědní doba v takovém případě činí 6 měsíců, a počíná běžet prvním 

dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 

zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že 

uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Kupující a že žádná ze smluvních stran 

nepovažuje veškeré uvedené údaje v této Smlouvě za obchodní tajemství. 

12.2. Smluvní strana, které činila poslední úpravy (byť formálního charakteru) před podpisem 

smlouvy, je povinna poskytnout druhé smluvní straně elektronický obraz smlouvy ve 

stejném znění jako podepsaný originál smlouvy. 
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12.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky oboustranně odsouhlasenými a 

řádně podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany výslovně vylučují 

změnu jinou formou. 

12.4. Kupující je oprávněn postoupit závazky z této smlouvy bez dalšího třetí osobě, je však 

povinen o této skutečnost i neprodleně písemně informovat Prodávajícího. 

12.S. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, 

neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo 

nevynutit elnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost 

smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení 

dodatečně takové vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení§ 553 odst. 2 OZ nebo jej 

nahradit po vzájemné dohodě novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném 

právními předpisy české republiky, odpovídá úmyslu smluvních stran v době uzavření této 

smlouvy. 

12.6. Poruší-li smluvní strana povinnost z této sm louvy či může-li a má-li o takovém porušení 

vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může 

vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená 

smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit. 

12.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží jedno vyhotovení. 

12.8. Nedílnou součástí Smlouvy je následující příloha: 

Příloha č. 1-Krycí list cenové nabídky; 

Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plnění - rok 2020, 2021 

12.9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto sm louvu uzavřely na 

základě své svobodné a vážné vůle . Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

Za Kupujícího: Za Prodávajícího: 

, držba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

Ing. Martin Leichter, MBA 

předseda představenstva 

Ing. Zdeněk Brázda 

místopředseda představenstva 

V Chebu dne 

Pracant s.r.o . 

Karel Juhos 

jednatel 
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Příloha č. I - Krycí list nabídky 

KRYCÍ LIST 
nabídky k poptávkovému řízení 

,,Dodávka pracovních oděvů pro oblast „Sokolov", ,,Cheb" a „K. Vary" 
v roce 2020 a 2021" 

Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce. 

Uchazeč: 

NÁZEV SPOLEČNOSTI Pracant s.r.o. 

SÍDLO Podnikatelská 155/1 

IČO 26385368 

DIČ CZ26385368 

OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ 

TELEFON, FAX, E-MAIL 

BANKOVNÍ SPOJENÍ 

NABÍDKOVÁ CENA: 

Cena bez DPH za Oblast Sokolov 515277,90 
Cena bez DPH za Oblast Cheb 516153,85 
Cena bez DPH za Oblast K. Vary 579607,26 

Záruka v měsících: 
Termín dodávky od objednání ve dnech: 
Sleva z ceníku na ostatní nepoptávané OOPP v % 

* V akutních připadech dodání do 24 hodin 

,24 
I den*/ 5dní 

8% 

Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky, že jsme se řádnč seznámili se zadávací dokumentací a že 
uvedená nabldková cena je pro nás závazná v prllběhu roku 2020 a 2021. Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na 
základě vypsané výzvy k podání nabídek. 

V Chebu dne 18.11.20 I 9 

Jméno a pi·íjmení opr. osoby Karel Juhos 



pracovni oděvy -
sortiment 

spodky 

termo triko 

čepice zimní 

halena oranžová • 

kalhoty pas oranžové 

kalhoty lacl oranžové 

kalhoty 3/4 oranžové 

blůza Koros ref. 

kalhoty Koros ref. 

refl. vesta 

refl. vesta síťovaná • 

blůza modrá 

kalhoty lacl modré 

kalhoty pas modré 

triko kr. rukáv 

bunda 3v1 

vložka do bundy 

mikina fleece F300 • 

vesta zimní Fidji 

p\Mt'pvc 

plášť pruth reft. 

čepice letní 

oděv protipořezový 

blůza protipofezová • 

obuv Milo letní -pár 

Gumofilc - pár 

obuv Ducalo zimní - pár 

obuv Toolik- pár 

obuv Taurus - pár 

obuv Stralis - pár 

obuv Scudo • pár 

Koženofilc - pár 

obuv asfaltér - pár 

obuv Topolino sandál-pár 

holiny-pár 

obuv 2880 zimní - pár 

obuv 2880 - pár 

obuv C23214-pár 

obuvwibram 

obuv Jumper zimní - pár 

obuv protipofezová -pár 

rukavice Top-up komb.-pár 

rukavice Dick pogum.-pár 

rukavice gumové-pár 

rukavice zimní PBSA-pár 

ukavice Eider komb.-pár 

rukavice Gull komb.-pár 

rukavice Palawan zimní 

rukavice Indy Indy kožené 

t . 
I 

Specifikace předmětu plnění - rok 2020, 2021 

Oblast "SOKOLOV" 

m ---m 
ml m -Ill -ml ------------------------1111 --------m ----

Celkem Kč 
bez DPH 

oblast "Sokolov" ~ 

Oblast "CHEB" 

mil 
mil 
&li m, 
IDI 
Hl 
BI 
BI 
1111 
Dli 
B I m1 
&li 
B I 
mi: 
m -----m -------m ------------m -m ----

Celkem Kč 
bez DPH 

oblast "Cheb" 

Oblast "KARLOVY VARY" 

1D -E!II 
E!II -ml 
fD 
ml 
ml -ml 
Ill -----m m -m ---m 
ml 
ml 
ml -m m m m 
EII m m m m m m m 
ml 
lm --m ---

Celkem Kč bez 
DPH oblast "K. 

~ 



ukavice Magpie IEI " li 

rukavice Palawan letní 

rukavice Ruff máče é 

rukavice Budy komb. 

rukavice Mariin svár. 

rukavice bavlna 

rukavice antivibračni 

rukavice Dingo zimní 

rukavice Lark máčené 

prilba 

přilba lesnická 

ručník 

kalhoty Potex 

návlek potex 

oblek jednorázový 

respirátor 

brýle 

- m -m m -- - -.. - -m - m .. - -- - m i m - 11!11 - - EII .. - EII m - EII m EI B I m - mm, - .. DII m EI m 1 - .. BI -
Celkem Kč bez DPH 515277,9 516153,85 • • I • 

oblast "SOKOLOV" " EB" 

• Sortiment bude označen logem zadavatele 

Záruka v měsících : 24 
Termín dodávky od objednání: **24hod/5dní 
Sleva z ceniku na ostatní nepoptávané OOPP v % 8% 

„ V akutních pfípadech dodání do 24 hodin 

Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky, že jsme se fádně seznámili se zadávacl dokumentaci a 
že uvedená nabldková cena je pro nás závazná v průběhu roku 2020 i 2021 . Současně stvrzujeme, že podáváme 
nabldku na základě vypsané výzvy k podán i nabidek. 

v Chebu dne 18.11.2019 

Karel Juhos 

Jméno a pťfjmenf opr. osoby 

Místa dodání 
Sokolov Chebská 282, 356 04, Sokolov 

Oblast Sokolov Krásná Lipa Krásná Lipa 144, šindelová 
H. Slavkov Na Dole 684, 364 31 Horní Slavkov 

Otovice Na Vlečce 177, 360 01, Otovice 

Oblast Karlovy Vary 
Neidek Lidická 914, 362 21 , Nejdek 
Bochov Toužimská 407, 364 71, Bochov 
Toužim Plzeňská 343,364 71, Toužim 
Cheb Vrázova 10, 350 02, Cheb 

Oblast Cheb Hazlov Vojtanovská 475,351 32 , Hazlov 
Velká Hleďsebe U Potoka 396, 354 71 , V. Hleďsebe 




