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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 

Tato rámcová kupní smlouva (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s ustanovením § 2079 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), a to níže uvedeného 

dne, měsíce a roku mezi: 

(1) Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 

se sídlem:  Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21, 

IČO:   68378271, 

zastoupen:  prof. Jan Řídký, DrSc. – ředitel 

(dále jen „Kupující“); a 

(2) VWR International s.r.o. 

se sídlem:  č.p.442, 281 67 Stříbrná Skalice 

IČO:   63073242 

zastoupen: Ing. Patrik Joannidis, Technical Support Manager  

(dále jen „Prodávající“). 

(Kupující a Prodávající dále společně jen jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“.) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Kupující je veřejným zadavatelem a příjemcem dotace Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky na projekt „ELI: EXTREME LIGHT 

INFRASTRUCTURE – fáze 2“, reg. číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162 

(dále jen „Projekt“), a to v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  

(B) Za účelem úspěšné realizace Projektu je nezbytné pořídit i OOPP (jak je tento pojem 

definován níže), a to v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(dále jen „Zákon o veřejných zakázkách“), a Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

(C) Prodávající má zájem OOPP Kupujícímu za úplatu poskytnout. 

(D) Nabídka Prodávajícího pro veřejnou zakázku „Ochranné pracovní pomůcky OOPP – 

opakování“, jejímž cílem bylo obstarat OOPP (dále jen „Veřejná zakázka“), byla 

vybrána Kupujícím jako nejvhodnější. 

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Touto Smlouvou se Prodávající zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy na základě 

písemných výzev odevzdávat Kupujícímu osobní ochranné pracovní pomůcky (včetně 

příslušenství), které budou splňovat parametry, vlastnosti a požadavky uvedené v Příloze 

1 (Technická specifikace) této Smlouvy (dále jen „OOPP“), převést na Kupujícího 

vlastnické právo k OOPP a Kupující se zavazuje OOPP převzít a zaplatit Prodávajícímu 

Kupní cenu (jak je tento pojem definován níže), a to vše za podmínek uvedených v této 

Smlouvě. 

1.2 Touto Smlouvou se Prodávající dále zavazuje vykonat následující činnosti (dále jen 

„Související činnosti“): 

a) dopravit OOPP do místa plnění; 

b) ověřit, že OOPP splňují veškeré požadavky stanovené v této Smlouvě; 

c) zpracovat a předat Kupujícímu instrukce a návody k obsluze a údržbě, je-li to 

v konkrétních případech obvyklé, a další doklady, které jsou nutné k převzetí a 

užívání OOPP;  

d) předat prohlášení o shodě OOPP se schválenými standardy, jsou-li nějaké; a 

e) spolupracovat s Kupujícím při plnění této Smlouvy. 

(OOPP a Související činnosti dále společně jen jako „Předmět plnění“.) 

1.3 Prodávající se zavazuje Kupujícímu, že pokud ke splnění požadavků Kupujícího 

vyplývajících z této Smlouvy budou potřebné i další dodávky a činnosti výslovně 

neuvedené v této Smlouvě, Prodávající takové dodávky a činnosti na své náklady obstará 

či provede, aniž by tím byla dotčena výše Kupní ceny. 

2. KVALITA PLNĚNÍ 

2.1 Prodávající je povinen dodávat OOPP v takové kvalitě, aby OOPP byly plně použitelné 

pro svůj obvyklý účel po dobu, která je na trhu standardní pro daný OOPP. 

2.2 Prodávající v rámci Veřejné zakázky před uzavřením této Smlouvy předložil Kupujícímu 

vzorky OOPP. Kupující je oprávněn tyto vzorky uchovávat po celou dobu trvání této 

Smlouvy. Po ukončení této Smlouvy Kupující vydá Prodávajícímu tyto vzorky osobně 

v místě plnění, a to na základě žádosti Prodávajícího. Nepožádá-li Prodávající o vydání 

vzorků do 2 měsíců ode dne ukončení této Smlouvy nebo neposkytne-li ve výše uvedené 

lhůtě součinnost k předání vzorků, není Kupující povinen vzorky dále uchovávat. 

2.3 Prodávající je povinen dodávat stejné OOPP jako ty, které uchovává jako vzorky 

Kupující. Pokud Prodávající zamýšlí dodat odlišné OOPP, je oprávněn takové odlišné 

OOPP dodat pouze za předpokladu, že splňují požadavky uvedené v Příloze 1 

(Technická specifikace) této Smlouvy a Kupující s tím vysloví souhlas.    
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3. PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ 

V Příloze č. 2 (Cenová tabulka) této Smlouvy je uvedeno množství, které Kupující 

předpokládá, že na základě této Smlouvy odebere. Pro vyloučení pochybností se Strany 

dohodly, že toto množství není pro Kupujícího závazné a Kupující není povinen koupit 

OOPP podle této Smlouvy v jakémkoliv množství. 

4. DÍLČÍ OBJEDNÁVKY 

4.1 Prodávající bude OOPP Kupujícímu dodávat na základě dílčích písemných objednávek 

(dále jen „Objednávky“).  

4.2 V Objednávce Kupující uvede, jaký druh OOPP požaduje a v jakém množství. 

4.3 Prodávající je povinen písemně potvrdit přijetí Objednávky nejpozději následující 

pracovní den po obdržení Objednávky. 

4.4 Doručením potvrzení Objednávky Kupujícímu je uzavřena prováděcí kupní smlouva. 

4.5 Objednávka se považuje za uskutečněnou písemně, i pokud byla odeslána ve formě e-

mailu. Objednávka se považuje za písemně potvrzenou, i pokud byla potvrzena 

prostřednictvím e-mailu. 

5. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění je na adrese: Za Radnicí 835, Dolní Břežany, Středočeský kraj, Česká 

republika, nebo jiná adresa určená Kupujícím na území Prahy nebo Dolních Břežan. 

6. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 

Tato Smlouva je uzavírána na dobu dvou (2) let ode dne účinnosti této Smlouvy nebo do 

vyčerpání  999.999,- Kč bez daně z přidané hodnoty podle toho, která ze skutečností 

nastane dříve.  

7. DOBA PLNĚNÍ 

7.1 Prodávající bere na vědomí, že řádné a včasné plnění této Smlouvy je pro Kupujícího 

důležité, a to vzhledem k průběžnému harmonogramu a termínu, ve kterém má být 

Projekt realizován, a že v případě nesplnění těchto termínů může Kupujícímu vzniknout 

škoda. 

7.2 Prodávající je povinen OOPP dodat a vykonat Související činnosti nejpozději vždy do 30 

dnů ode dne uzavření prováděcí kupní smlouvy (tj. od doručení potvrzené Objednávky 

Kupujícímu). 

8. VLASTNICKÉ PRÁVO 

Vlastnické právo k OOPP nabývá Kupující podpisem předávacího protokolu oběma 

Stranami. 
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9. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1 Ceny za jednotlivé OOPP jsou uvedeny v Příloze č. 2 (Cenová tabulka) této Smlouvy. 

Používá-li tato Smlouva výraz „Kupní cena“, je tím myšlena celková kupní cena za 

konkrétní dodávku OOPP podle požadavků Kupujícího uskutečněnou na základě 

Objednávky. 

9.2 Kupní cena je nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s 

plněním této Smlouvy. Kupní cena zahrnuje zejména veškeré náklady Prodávajícího na 

odevzdání OOPP a vykonání Souvisejících činností, náklady na autorská práva, pojištění, 

daně, záruční servis a jakékoliv další náklady spojené s plněním této Smlouvy. 

9.3 Kupní cena může být změněna pouze pokud: 

a) v období od uzavření Smlouvy do podpisu Předávacího protokolu dojde ke 

změně sazeb DPH (v takovém případě nová cena pouze odrážet změněnou 

sazbu DPH) nebo pokud 

b) bude provedena v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách. 

9.4 Kupní cena bude Kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu - 

faktury, a to bezhotovostní platbou na účet Prodávajícího uvedený na faktuře. 

Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po podpisu předávacího protokolu. Kopie 

předávacího protokolu musí být přílohou faktury. 

9.5 Kupující je povinen řádně vystavené faktury uhradit do 30 dnů ode dne jejich doručení. 

Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího 

ve prospěch účtu Prodávajícího. 

9.6 Faktura vystavená Prodávajícím musí obsahovat náležitosti vyžadované právními 

předpisy České republiky pro daňový doklad. Faktury vystavené Prodávajícím podle této 

Smlouvy budou obsahovat zejména tyto údaje: 

a) firma (název) a sídlo Kupujícího, 

b) daňové identifikační číslo Kupujícího, 

c) firma (název) a sídlo Prodávajícího, 

d) daňové identifikační číslo Prodávajícího, 

e) evidenční číslo daňového dokladu, 

f) rozsah a předmět plnění (včetně odkazu na tuto Smlouvu), 

g) den vystavení daňového dokladu, 

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

dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, 

i) Kupní cenu, 
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j) základ DPH, 

k) sazbu DPH, 

l) výši DPH v české měně, 

m) evidenční číslo této Smlouvy, které Kupující sdělí na žádost Prodávajícímu před 

vystavením faktury, 

n) prohlášení, že plnění je poskytováno pro účely projektu „ELI: EXTREME 

LIGHT INFRASTRUCTURE – fáze 2“, reg. číslo projektu 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162, 

a dále musejí být v souladu s dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se tyto 

dohody na konkrétní případ vztahovat.  

9.7 V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, je Kupující oprávněn ji vrátit 

ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury 

Kupujícímu. 

9.8 Poslední faktura každého kalendářního roku musí být Prodávajícím doručena do 

podatelny Kupujícího nejpozději do 15. prosince daného kalendářního roku. 

10. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO 

10.1 Prodávající je povinen zajistit, že OOPP a Související činnosti budou v souladu s touto 

Smlouvou včetně všech jejích příloh a aplikovatelnými právními (např. bezpečnostními), 

technickými a kvalitativními normami. 

10.2 Při plnění této Smlouvy postupuje Prodávající samostatně, nestanoví-li tato Smlouva 

jinak. Obdrží-li Prodávající od Kupujícího pokyny, je povinen se takovými pokyny řídit, 

pokud nejsou v rozporu s touto Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy. 

Pokud Prodávající zjistí nebo při vynaložení odborné péče měl zjistit, že pokyny jsou 

z jakéhokoliv důvodu nevhodné nebo protiprávní nebo v rozporu s touto Smlouvou, je 

povinen Kupujícího upozornit. 

10.3 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, tak veškeré věci potřebné k plnění této Smlouvy 

je povinen opatřit Prodávající. 

10.4 Prodávající bere na vědomí skutečnost, že Kupující nemá skladovací prostory pro 

uložení originálních obalů od OOPP a z tohoto důvodu není povinen tyto obaly 

skladovat. Absence originálních obalů nemůže být důvodem pro odmítnutí odstranit 

vady OOPP. 

11. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ 

11.1 Předání a převzetí OOPP musí předcházet řádné vykonání Souvisejících činností.  

11.2 Předání a převzetí OOPP se uskuteční na základě předávacího protokolu.  



 

 - 6 -  

 

11.3 Nepředloží-li Prodávající Kupujícímu všechny výše uvedené dokumenty nebo 

neprovede-li Prodávající řádně veškeré Související činnosti nebo neodpovídá-li zcela 

Předmět plnění této Smlouvě, je Kupující oprávněn odmítnout převzetí OOPP. 

V takovém případě je Prodávající povinen zjednat nápravu ve lhůtě dvou (2) pracovních 

dnů, nedohodnou-li se Strany jinak. Kupující je oprávněn (nikoli povinen) převzít OOPP 

podle svého uvážení i přes výše uvedené nedostatky, zejména nebrání-li tyto nedostatky 

řádnému užívání OOPP. V takovém případě uvedou Prodávající a Kupující 

v Předávacím protokolu nedostatky, včetně způsobu a termínu jejich odstranění 

(nápravy). Nedojde-li v Předávacím protokolu k dohodě mezi Stranami o termínu 

odstranění nedostatků, je Prodávající povinen tyto nedostatky odstranit do dvou (2) 

pracovních dnů. 

11.4 Strany vylučují použití ustanovení § 2126 Občanského zákoníku. 

12. ZÁRUKA 

12.1 Prodávající deklaruje záruku za jakost OOPP po dobu 24 měsíců, nestanoví-li Příloha 1 

(Technická specifikace) pro jednotlivé OOPP jinak. Pokud bude na záručním listu či 

jiném obdobném dokumentu uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba.  

12.2 Záruční doba počíná běžet dne podpisu předávacího protokolu oběma Stranami. Jsou-li 

v předávacím protokolu uvedeny nedostatky, záruční doba počíná běžet dnem, který 

následuje po dni, ve kterém byl poslední nedostatek odstraněn. 

12.3 Prodávající se zavazuje, že vady, které se vyskytnou v záruční době, bezplatně a ve 

lhůtách stanovených touto Smlouvou odstraní. 

12.4 Zjistí-li Kupující vadu OOPP v době trvání záruční doby, oznámí tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu Prodávajícímu. Vady lze oznámit nejpozději v poslední den záruční 

doby. 

12.5 Kupující oznamuje vady písemně nebo prostřednictvím emailové zprávy. Prodávající 

bude přijímat oznámení vad na emailové adrese : servis@cz.vwr.com. Prodávající se 

zavazuje do 24 hodin od okamžiku obdržení oznámení Kupujícímu potvrdit, že 

oznámení vad obdržel. 

12.6 V oznámení Kupující uvede popis vady a způsob, jakým vadu požaduje odstranit. 

Kupující je oprávněn: 

a) požadovat odstranění vad dodáním nového OOPP nebo jeho jednotlivých částí, 

nebo 

b) požadovat odstranění vad opravou, nebo 

c) požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny. 

Volba mezi výše uvedenými nároky z vad náleží Kupujícímu. Kupující je dále oprávněn 

odstoupit od Smlouvy či prováděcí kupní smlouvy (a to i částečně), je-li dodáním OOPP 

s vadami Smlouva porušena podstatným způsobem. 



 

 - 7 -  

 

12.7 Prodávající se zavazuje odstranit vadu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne 

obdržení oznámení, nedohodnou-li se Strany jinak. 

12.8 O odstranění oznámené vady sepíší Strany protokol, ve kterém popíší vadu a potvrdí její 

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

prodlužuje záruční doba. 

12.9 V případě, že Prodávající neodstraní vadu ve stanovené lhůtě nebo pokud Prodávající 

odmítne vadu 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. 

12.10 Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením nebo nedodržováním 

pokynů Prodávajícího pro řádné užívání OOPP. 

12.11 Strany vylučují použití ustanovení § 1925 Občanského zákoníku. 

13. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO 

13.1 Prodávající prohlašuje a zaručuje Kupujícímu, že  

a) disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro řádné plnění této 

Smlouvy a prováděcích kupních smluv; 

b) je k plnění této Smlouvy a prováděcích kupních smluv oprávněn; a  

c) na straně Prodávajícího neexistují žádné překážky, které by mu bránily tuto 

Smlouvu či prováděcí kupní smlouvy řádně splnit. 

14. SANKCE 

14.1 V případě, že se Prodávající ocitne v prodlení s dodáním OOPP, tj. poruší povinnost 

poskytnout plnění podle této Smlouvy řádně a včas a takové prodlení trvá déle jak 10 

dnů, uhradí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z Kupní ceny za každý započatý 

den prodlení. 

14.2 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady, uhradí Prodávající Kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny jednotlivého OOPP za každý i započatý den 

prodlení. 

14.3 Smluvní pokuty je Prodávající povinen uhradit do patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu 

Kupující oznámil, že nároky ze smluvních pokut uplatňuje. Uhrazením smluvní pokuty 

není dotčeno právo Kupujícího na náhradu případné škody, a to i v rozsahu, ve kterém 

tato škoda bude převyšovat smluvní pokutu.  

14.4 Maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě nepřesáhne částku 

30 000,- Kč. 

14.5 Kupující je oprávněn jednostranně započíst pohledávky ze smluvních pokut proti 

pohledávce Prodávajícího na zaplacení Kupní ceny. 
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14.6 Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku. 

15. VÝPOVĚĎ 

15.1 Kupující je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět bez udání důvodu. 

15.2 Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a začíná běžet první den měsíce, který následuje po 

měsíci, ve kterém byla Prodávajícímu doručena výpověď. 

16. ODSTOUPENÍ 

16.1 Kupující je oprávněn od této Smlouvy a/nebo od jednotlivých prováděcích kupních 

smluv odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, nastane-li některá z níže uvedených skutečností:  

a) výdaje nebo část výdajů, které na základě této Smlouvy nebo prováděcích 

kupních smluv vzniknou, poskytovatel dotace případně jiný kontrolní subjekt, 

označí za nezpůsobilé;  

b) Prodávající se ocitne v prodlení s dodáním OOPP a takové prodlení bude trvat 

déle než 10 dnů; 

c) Kupujícímu bude odňata finanční dotace k realizaci Projektu; 

d) proti Prodávajícímu bude zahájeno insolvenční řízení; nebo 

e) vyjde-li najevo, že Prodávající uvedl ve své nabídce pro Veřejnou zakázku 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo 

mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení, které vedlo k uzavření této 

Smlouvy. 

16.2 Prodávající je oprávněn od této Smlouvy a/nebo od jednotlivých prováděcích kupních 

smluv odstoupit, poruší-li Kupující tuto Smlouvu a/nebo jednotlivé prováděcí kupní 

smlouvy podstatným způsobem. 

17. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů a zavazuje se poskytnout řídícímu orgánu 

Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace či jiným kontrolním orgánům přístup 

ke všem částem nabídek, smluv a dalších dokumentů, které souvisejí s právním vztahem 

založeným touto Smlouvou. Tato povinnost se vztahuje také na dokumenty, které 

podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (obchodní tajemství, utajované 

skutečnosti apod.) za předpokladu, že ze strany kontrolního orgánu budou splněny 

požadavky kladené právními předpisy. Prodávající je povinen zajistit, aby kontrole ve 

výše uvedeném rozsahu byli povinni se podrobit i všichni jeho případní subdodavatelé. 

Možnost kontroly musí být zachována až do roku 2021. 
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18. MLČENLIVOST 

Strany se zavazující zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v 

souvislosti s touto Smlouvou a jejím plnění a jejichž vyzrazení by mohlo druhé Straně 

způsobit újmu. Tímto nejsou dotčeny povinnosti Kupujícího vyplývající z právních 

předpisů. 

19. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN 

19.1 Pro komunikaci s Kupujícím v souvislosti s plněním této Smlouvy ustanovil Prodávající 

následující zástupce: 

Ve věcech technických: 

Jméno:  Petr Hrubý 

E-mail: petr.hruby@vwr.com 

Tel.:  602 340 833 

Ve věcech smluvních: 

Jméno:  Ing. Patrik Joannidis 

E-mail: patrik.joannidis@vwr.com 

Tel.:  736 684 004 

19.2 Pro komunikaci s Prodávajícím v souvislosti s plněním této Smlouvy ustanovil Kupující 

následující zástupce: 

Ve věcech technických: 

Jméno: Tomáš Franěk 

E-mail: Tomas.Franek@eli-beams.eu 

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

20.1 Ustanovení této Smlouvy se stávájí součástí prováděcích kupních smluv uzavřených na 

jejím základě tam, kde to jejich povaha umožňuje. 

20.2 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 

20.3 Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou 

Strany řešit jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním ve lhůtě 

šedesáti (60) dnů, bude takový spor rozhodnut na návrh jedné ze Stran příslušným 

soudem v České republice. 

20.4 Prodávající na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

Občanského zákoníku.  
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20.5 Prodávající bere na vědomí, že Kupující není ve vztahu k předmětu této Smlouvy 

podnikatelem, a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Kupujícího. 

20.6 Prodávající není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, ani jakoukoliv 

pohledávku svého poddlužníka, za Kupujícím proti pohledávce Kupujícího za 

Prodávajícím. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku, která mu vznikne na 

základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu. Prodávající není oprávněn 

postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy ani z její části třetí osobě. 

20.7 Veškeré změny či doplnění této Smlouvy lze učinit pouze písemně. 

20.8 Ukáže-li se, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stalo neplatným či 

neúčinným, zavazují se Strany změnit tuto Smlouvu tak, aby neplatné či neúčinné 

ustanovení bylo nahrazeno novým ustanovením, které je platné a účinné a přitom 

obsahově v maximální možné míře odpovídá původnímu neplatnému či neúčinnému 

ustanovení.  

20.9 Poruší-li Strana povinnost podle této Smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení 

vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Straně a upozorní ji na možné následky 

porušení takové povinnosti. 

20.10 Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží 

po dvou stejnopisech. 

20.11 Nedílnou součástí této Smlouvy je i Příloha 1 (Technická specifikace) a Příloha 2 

(Cenová tabulka). V případě rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a ustanoveními 

Přílohy 1 (Technická specifikace) mají přednost ustanovení této Smlouvy. Je-li v Příloze 

1 (Technická specifikace) uveden výraz „Zadavatel“, je tím myšlen Kupující a je-li tam 

uveden výraz „Dodavatel“, je tím myšlen Prodávající. 

20.12 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. 

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany vlastnoruční podpisy: 

 

Kupující 

Podpis: _________________________ 

Jméno: prof. Jan Řídký, DrSc. 

Funkce: ředitel 

Datum:  

 

Prodávající 

Podpis: _________________________ 

Jméno: Ing. Patrik Joannidis 

Funkce: Technical Support Manager 

Datum:  
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PŘÍLOHA 1 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

viz samostatný dokument 
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PŘÍLOHA 2 

CENOVÁ TABULKA 

viz samostatný dokument 
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Příloha 2 - Cenová tabulka

A1 A2 B D E F G H I

Pořadí 

položky

Číslo

požadavku Položka MJ

Celkové 

předpokládané 

množství

kusů/párů

Cena/MJ bez 

DPH DPH

(v%)

Výše DPH

(v KČ)

Cena/MJ

včetně DPH

Cena celkem za 

předpokládané 

množství bez DPH

1 REQ-014654 Chrániče sluchu - mušlové ks 15 184,00 21%          38,64 Kč      222,64 Kč                2 760,00 Kč 

2 REQ-014655 Ochrana sluchu - jednorázové, zátkové ks 50 29,76 21%            6,25 Kč        36,01 Kč                1 488,00 Kč 

3 REQ-014656 Ochranné brýle ks 150 37,24 21%            7,82 Kč        45,06 Kč                5 586,00 Kč 

4 REQ-014657 Ochranné brýle na dioptrické brýle ks 30 27,20 21%            5,71 Kč        32,91 Kč                   816,00 Kč 

5 REQ-014658 Laboratorní plášť ks 150 82,16 21%          17,25 Kč        99,41 Kč              12 324,00 Kč 

6 REQ-014660 Montérková blůza s logem ks 50 716,00 21%        150,36 Kč      866,36 Kč              35 800,00 Kč 

7 REQ-014661 Montérkové kalhoty s logem ks 50 591,50 21%        124,22 Kč      715,72 Kč              29 575,00 Kč 

8 REQ-014662 Montérkové kalhoty laclové s logem ks 50 668,00 21%        140,28 Kč      808,28 Kč              33 400,00 Kč 

9 REQ-014664 Montérková souprava s logem ks 60 1 273,00 21%        267,33 Kč   1 540,33 Kč              76 380,00 Kč 

10 REQ-014666 Pracovní tričko krátký rukáv s logem ks 200 150,00 21%          31,50 Kč      181,50 Kč              30 000,00 Kč 

11 REQ-014668 Pracovní tričko dlouhý rukáv s logem ks 100 186,00 21%          39,06 Kč      225,06 Kč              18 600,00 Kč 

12 REQ-014669 Výstražná vesta s logem ks 30 135,00 21%          28,35 Kč      163,35 Kč                4 050,00 Kč 

13 REQ-014670 Pracovní reflexní bunda s logem ks 60 1 008,00 21%        211,68 Kč   1 219,68 Kč              60 480,00 Kč 

14 REQ-014671 Rukavice pracovní (kombinované) pár 300 154,00 21%          32,34 Kč      186,34 Kč              46 200,00 Kč 

15 REQ-014672 Rukavice chemicky odolné antistatické pár 50 89,00 21%          18,69 Kč      107,69 Kč                4 450,00 Kč 

16 REQ-014673 Rukavice pracovní dielektrické pár 30 624,00 21%        131,04 Kč      755,04 Kč              18 720,00 Kč 

17 REQ-014674 Rukavice pracovní pletené pár 40 28,60 21%            6,01 Kč        34,61 Kč                1 144,00 Kč 

18 REQ-014675 Pracovní obuv - polobotka pár 50 899,00 21%        188,79 Kč   1 087,79 Kč              44 950,00 Kč 

19 REQ-014676 Pracovní obuv - Sandál s plastovou špicí S1 pár 50 1 045,00 21%        219,45 Kč   1 264,45 Kč              52 250,00 Kč 

20 REQ-014677 Pracovní obuv – laboratorní sandály s bílou podrážkou pár 100 656,32 21%        137,83 Kč      794,15 Kč              65 632,00 Kč 

21 REQ-014678 Pracovní obuv – laboratorní polobotky s bílou podrážkou pár 100 672,00 21%        141,12 Kč      813,12 Kč              67 200,00 Kč 

           611 805,00 Kč 

Ing. Patrik Joannidis

Technical Support Manager

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH
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1. Úvod 
 

1.1. Účel dokumentu 
 

Tento dokument představuje technickou specifikaci (dále jen RSD; Requirements Specification 

Document) obsahující technické požadavky a omezující podmínky na požadované zařízení 

(produktu) v rámci projektu ELI. Toto může vést k identifikaci rozhraní zařízení (produktu) s 

ELI výzkumnými technologiemi stejně jako zařízením budovy ELI. 
 

1.2. Předmět dokumentu 
 

Požadované zařízení/produkt (Osobní ochranné pracovní pomůcky OOPP/PPE [PBS: 

MGNT.INST.4.11]) je specifikováno v následném textu tohoto RSD. 

 

Předmětem veřejné zakázky je průběžné dodávaní osobních ochranných pracovních pomůcek 

pro Zadavatele v sortimentu dle technické specifikace. Osobní ochranné pracovní pomůcky 

budou určeny zaměstnancům mezinárodního výzkumného laserového centra v Dolních 

Břežanech ELI Beamlines. 

 

RSD obsahuje následující požadavky na požadované zařízení (produkt): technická specifikace 

plnění, požadavky na dopravu a instalaci, požadavky na bezpečnost a na jakost dodávaného 

zařízení (produktu). Jedná se o zařízení kategorie typu A. 

 

Kategorie zařízení (produktu) typu A představuje katalogové zařízení (produkt) bez nutnosti 

modifikací a bez nutnosti realizovat program ověřování (přezkoumání návrhu, vizuální 

kontrola, zkoušky) pro Zadavatele dle aktuálních specifikací aplikací v rámci projektu ELI 

Beamlines. 

Všechny aktivity ověřování realizované Dodavatelem musí být provedeny v souladu s 

Dodavatelovým plánem výstupní kontroly (výstupní vizuální kontrolou a výstupními 

zkouškami). Interní postup přejímky zařízení (produktu) kategorie typu A musí být stanoven a 

aplikován před uvedením zařízení do provozu (fáze provozu). 
 

1.3. Pojmy, Definice a Použité zkratky 
 

Pro účely tohoto dokumentu jsou použity následující pojmy, zkratky a definice: 
 

Zkratka Pojem, definice 

CA Contracting Authority (Zadavatel) 

ELI Extreme Light Infrastructure 

E1-E6 Experimentální haly 1-6 (Experimental halls 1-6) 

L1-L4 Laserové haly 1-4 (laser halls 1-4) 

OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky 

RA1-RA6 Výzkumné aktivity 1-6 (Research activities 1-6) 

RSD Requirement Specification Document (technická specifikace) 
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1.4. Referenční dokumenty 
 

Číslo 

dokumentu 
Název dokumentu 

RD-01 
00123140-C_priloha-c-5-ZD_tabulka_predpokladanych_odberu_TP15_130.xlsx  

(příloha č. 5 zadávací dokumentace) 

RD-02 
00123140-C_priloha-c-6-ZD_logo_ TP15_130.pdf 

(příloha č. 6 zadávací dokumentace) 

2. Technická specifikace plnění 
 

Všechny požadavky na jednotlivé položky OOPP obsahují vždy název položky a parametry, 

které tato položka musí splňovat. 
 

2.1. Technická specifikace položek OOPP 
      

REQ-014654/A  

Chrániče sluchu – mušlové 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

• široká a pohodlná dosedací linie na uši; 

• dielektrický; 

• váha max. 300g; 

• teleskopický a měkčený hlavový oblouk; 

• nízký tlak na hlavu; 

• útlum zvuku min. 30 dB; 

• minimální životnost 36 měsíců; 

• teplotní odolnost: -20°C až +50°C. 

 

REQ-014655/A  

Chrániče sluchu- zátkové 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

• opakované použit min. 20x; 

• útlum zvuku min. 25 dB; 

• antialergické; 

• pouzdro se sponou na opasek; 

• konstrukce držadla usnadňující snadné vkládání, se šňůrkou a úložným 

pouzdrem. 
 

REQ-014656/A  

Ochranné brýle 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

• lehké (hmotnost max. 35 gramů); 

• optická třída č. 1; 

• ploché postranice s možností nastavení délky; 

• měkký nosní můstek; 

• materiál zorníku polykarbonát; 

• filtr proti záření UV-A, částečný UV-B a UV-C; 

• zaoblené provedení; 

• zorník odolný proti poškrábání a zamlžení; 
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• vhodné pro kombinaci s použitím polomasky (respirátoru); 

• teplotní odolnost: -10°C až +50°C; 

• minimální životnost 12 měsíců; 

• bez úletu částic. 
 

REQ-014657/A  

Ochranné brýle na dioptrické brýle 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

• materiál zorníku polykarbonát; 

• zorník odolný proti poškrábání a zamlžení; 

• teplotní odolnost: -10°C až +50°C; 

• minimální životnost 12 měsíců; 

• bez úletu částic. 
 

REQ-014658/A  

Laboratorní plášť 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

•             ČSN EN 13034+A1 - Ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím – 

typ 6 s ochranou proti chemikáliím; 

•             barevné provedení bílá, modrá; 

•             dámské a pánské provedení; 

•             antistatický dle EN 1149-5; EN 61340-5-1; 

•             minimálně dvě našité kapsy dole a jedna kapsa na prsou; 

•             délka pod kolena, min 100 cm; 

•             boční ventilace; 

•             stavitelné manžety na rukávech; 

•             zapínání na druky, nebo na knoflíky; 

•             s rozstřižkem na zadní části pro snadnější pohyb; 

•             velikost XS-3XL. 

 
 

REQ-014660/A  

Montérková blůza s logem 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

• odepínací rukávy do manžety; 

• rukávy do nastavitelné manžety; 

• kryté zapínání; 

• pas do gumy; 

• obsah bavlny v materiálu min 90%; 

• multifunkční náprsní kapsy; 

• reflexní doplňky dle ČSN EN ISO 204 71 (kategorie střední riziko); 

• barevné provedení  - černá z oranžovými výraznými prvky nebo šedá z 

oranžovými výraznými prvky. 

 

REQ-014661/A  

Montérkové kalhoty s logem 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

• zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh; 

• min. čtyři našité kapsy; 

• pas vzadu do gumy s poutky na opasek; 



 

 

7|12 
 

• obsah bavlny v materiálu min 90%; 

• klínové přední kapsy a zasunovací odnímatelné kapsy na zip s poutky na 

nářadí; 

• reflexní doplňky dle ČSN EN ISO 204 71 (kategorie střední riziko); 

• barevné provedení  - černá z oranžovými výraznými prvky nebo šedá z 

oranžovými výraznými prvky. 
 

REQ-014662/A  

Montérkové kalhoty laclové s logem 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

• s náprsenkou; 

• zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh; 

• min. čtyři našité kapsy; 

• pas vzadu do gumy s poutky na opasek; 

• obsah bavlny v materiálu min 90%; 

• klínové přední kapsy a zasunovací odnímatelné kapsy na zip s poutky na 

nářadí; 

• reflexní doplňky dle ČSN EN ISO 204 71 (kategorie střední riziko); 

• barevné provedení  - černá z oranžovými výraznými prvky nebo šedá z 

oranžovými výraznými prvky. 
 

REQ-014664/A  

Montérková souprava s logem obsahující montérkovou blůzu a 

montérkové kalhoty s logem 

 

Montérková blůza s logem 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

• odepínací rukávy do manžety; 

• rukávy do nastavitelné manžety; 

• kryté zapínání; 

• pas do gumy; 

• obsah bavlny v materiálu min 90%; 

• multifunkční náprsní kapsy; 

• reflexní doplňky dle ČSN EN ISO 204 71 (kategorie střední riziko); 

• barevné provedení  - černá z oranžovými výraznými prvky nebo šedá z 

oranžovými výraznými prvky. 
 

Montérkové kalhoty s logem 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

 zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh; 

• min. čtyři našité kapsy; 

• pas vzadu do gumy s poutky na opasek; 

• obsah bavlny v materiálu min 90%; 

• klínové přední kapsy a zasunovací odnímatelné kapsy na zip s poutky na 

nářadí; 

• reflexní doplňky dle ČSN EN ISO 204 71 (kategorie střední riziko); 

• barevné provedení  - černá z oranžovými výraznými prvky nebo šedá z 

oranžovými výraznými prvky. 
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REQ-014666/A  

Pracovní tričko krátký rukáv s logem 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

• obsah bavlny v materiálu min 90%; 

• zdvojené švy, postranní švy, finální silikonová úprava materiálu; 

• průkrčník kulatý do O; 

• barevné provedení barva bílá, šedá, oranžová, černá; 

• zpevňující páska na límci a bočních postřizích; 

• dámské provedení S-3XL; 

• pánské provedení S-4XL. 

 

REQ-014668/A  

Pracovní tričko dlouhý rukáv s logem 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

• obsah bavlny v materiálu min 90%; 

• zdvojené švy, postranní švy, finální silikonová úprava materiálu; 

• průkrčník kulatý do O; 

• barevné provedení bílá, šedá, oranžová, černá; 

• zpevňující páska na límci a bočních postřizích; 

• dámské provedení S-3XL; 

• pánské provedení S-4XL. 

 

REQ-014669/A  

Výstražná vesta s logem 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

• dle ČSN EN ISO 20471:2013; 

 zapínání na suchý zip.; 

• barva oranžová nebo zelená; 

• fluorescenční materiál; 

• velikostní provedení L-3XL. 

 

REQ-014670/A  

Pracovní reflexní bunda s logem 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

• s oboustrannou odepínací vložkou; 

• po odepnutí oboustranná vesta bez rukávů; 

• nepromokavý a prodyšný materiál 100% polyester s PU zátěrem; 

• splnění normy EN 471 třída (3:2) pro oděvy s vysokou viditelností a 

zároveň normu EN 343 třída (3:1) pro ochranný oděv proti dešti; 

• reflexní kapuce skrytá v límci; 

• elastické manžety v rukávech; 

• provedení unisex; 

• barevné provedení  - černá z oranžovými výraznými prvky nebo šedá z 

oranžovými výraznými prvky. 
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REQ-014671/A  

Rukavice pracovní (kombinované) 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

• dlaň s protiskluznými prvky; 

• podšívka ve dlani; 

• zesílená úchopová plocha na dlani; 

• manžeta na suchý zip; 

• mechanická odolnost dle normy ČSN EN 388 A; 

• velikost 7“ – 11“. 
 

REQ-014672/A  

Rukavice pracovní chemicky odolné, antistatické 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

• určené pro práci s kyselinami a louhy; 

• minimální délka 38 cm; 

• antistatické vlastnosti; 

• zdrsněná dlaň a prostory pro bezpečnější úchop; 

• mechanická odolnost dle normy ČSN EN 388 A, D; 

• velikost 7“ – 11“. 

 

REQ-014673/A  

Rukavice pracovní dielektrické 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

• určené pro ochranu před dotykovým napětím do 1000 V AC a 1500 V DC; 

• určené pro práce pod napětím; 

• minimální délka 40 cm; 

• mechanická odolnost dle normy ČSN EN 388 A; 

• velikost 7“ – 11“. 

 

REQ-014674/A  

Rukavice pracovní pletené 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

• dlaně a prsty máčené v nitrilu; 

• prodyšná úprava s PVC terčíky v dlani a na prstech; 

• pružná manžeta v zápěstí; 

• mechanická odolnost dle normy ČSN EN 388 A; 

• velikost 7“ – 12“. 

 

REQ-014675/A  

Pracovní obuv – polobotka 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

• celokožená, perforovaná, polstrovaný límec; 

• s ochrannou špičkou a planžetou proti propíchnutí; 

• oleji vzdorná a protiskluzová dle EN ISO 20345; 

• proti elektrostatickému náboji (ESD, ČSN EN 61340); 

• PU podrážka s protiskluzovými parametry; 

• barevné provedení černá, šedá. 
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REQ-014676/A 

Pracovní obuv – Sandál s plastovou špicí S1 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

• celokožená; 

• perforovaná s plastovou špicí a kevlarovou stélkou.; 

• oleji vzdorná a protiskluzová dle EN ISO 20345; 

• proti elektrostatickému náboji (ESD, ČSN EN 61340); 

• barevné provedení černá, šedá. 

 

REQ-014677/A  

Pracovní obuv – laboratorní sandály s bílou podrážkou 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

• určená do vnitřních prostor; 

• s ochrannou tužinkou ve špičce EN 345; 

• perforovaný svršek; 

• neodnímatelný pásek přes patu; 

• proti elektrostatickému náboji ESD, ČSN EN 61340; 

• PU podrážka s protiskluzovými parametry – dle EN ISO 20345; 

• odolná proti olejům; 

• barevné provedení bílá, černá; 

• velikost 35-47. 

 

REQ-014678/A  

Pracovní obuv – laboratorní polobotky s bílou podrážkou 

Tato položka musí splňovat následující parametry: 

• určená do vnitřních prostor; 

• s ochrannou tužinkou ve špičce EN 345 SB; 

• syntetický materiál; 

• perforace z boku obuvi; 

• možné šněrování i suchý zip; 

• proti elektrostatickému náboji (ESD, ČSN EN 61340); 

• PU podrážka s protiskluzovými parametry bílá dle EN ISO 20345; 

• odolná olejům; 

• barevní provedení bílá, šedá, černá. 
 

2.2. Logo 
      

REQ-014696/A  

Na všech jednotlivých OOPP (viz REQ-014660/A, REQ-014661/A, REQ-

014662/A, REQ-014664/A, REQ-014666/A, REQ-014668/A, REQ-014669/A, 

REQ-014670/A) požaduje Zadavatel doplnění loga zadavatele vyjma rukavic a 

jednorázových položek. 

POZN. 1: Zadavatel požaduje o umístění loga o rozměru 3,50x7,60cm a to v 

případě horního svršku umístění na levé vrchní části oděvu 7cm v 

předním dílu od hrany šití na rameni. Pro spodní část svršku je 

umístění v levé přední části 5cm od hrany pasu nebo na kapse, 

pokud to rozměrově kapsa umožňuje. 

POZN. 2: Logo je přílohou č. 6 zadávací dokumentace. 
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2.3. Velikosti oděvů (tabulka č. 1) 
 

Pro velikostní a typový rozsah oděvních OOPP, přikládáme tabulku č. 1. 

 

Dámské  S XS M L XL XXL XXXL 

Pánské S XS M L XL XXL XXXL 

Tabulka č. 1 

 

2.4. Velikosti obuvi (tabulka č. 2) 

 

Pro velikostní rozsah pracovní obuvi, přikládáme tabulku č. 2. 

 

 
Tabulka č. 2 

 

 

3. Požadavky na bezpečnost produktu 
      

REQ-014651/A  

Dodavatel musí poskytnout prohlášení o shodě pro každý typ výrobku, 

stanovují-li příslušné právní předpisy povinnost dodavateli prohlášením o 

shodě pro účely prodeje zařízení na českém trhu disponovat.  

Toto prohlášení musí být v takovém případě v souladu se zákonem č. 22/1997 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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4. Požadavky na jakost dodávaného produktu 
 

REQ-014639/A  

Součástí dodaného výrobku bude manuál pro uživatele. Kompletnost manuálu 

musí být odsouhlasena Zadavatelem a bude obsahovat pokyny a popis pro: 

 přepravu, 

 manipulaci, 

 skladování, 

 bezpečné používání a postupy údržby. 

 

REQ-014652/A  

Pro všechny jednotlivé položky OOPP musí být dodán návod k použití v 

českém a anglickém jazyce. 

POZN.: V rámci ELI Beamlines představuje významnou část zaměstnanců 

cizinci, kteří nehovoří českým jazykem, stejně tak výzkumné centrum často 

navštěvují zahraniční návštěvy.  Proto je důležité dodání návodu k 

jednotlivým OOPP v anglickém jazyce. 
 

REQ-014653/A  

Pro všechny položky OOPP musí Dodavatel doložit označení CERTIFIKÁTY, 

jako vyjádření shody se základními požadavky nařízení vlády. 

POZN.: Splnění technických požadavků na OOPP, označované jako „základní 

požadavky“, uvedené v příloze č 2. nařízení vlády č. 21/2003 Sb. 

 

REQ-014640/A  

Dodavatel musí poskytnout informace o provedené výstupní kontrole zařízení 

(produktu). Tato informace musí minimálně obsahovat prohlášení o shodě 

produktu s technickými požadavky definovanými v RSD na zařízení a o 

kompletností zařízení. 
 

REQ-014641/A  

Dodavatel musí vytvořit a udržovat systém řízení neshody kompatibilní s ČSN 

EN ISO 9001 : 2010 vydání 2. 
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