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čj.: PPR-31972-4/Čj-2021-990670

Kupující:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
Zastoupen: Mgr. Davidem Pšeničkou,
vedoucím OMNI SLZ PP ČR
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Číslo účtu: 5504881/0710

Prodávající:
OBISERV S. r. O.
Dřevná 382/2
128 00 Praha 2
Tel.: +420 777 994 344
e-mail obiserv@seznam.cz
IČO: 04761146
DIČ: CZ04761146
Číslo účtu: 46604643 19/0800

Ochranné vybavení

" " .W Mnozs Cena KS Cena celkem Cena celkemPor. Nazev Bhzsi specifikace . včetne bez DPH W .
číslo materiálu tvi DPH včetne DPH

upínání nad a pod kolenem pomoci
pružných popruhů - suchý zip,

rychloupínání - spona, vnitřní strana
protiskluzná úprava, vrchní materiál

100% polyamid nebo obdobný, vnitřní
1 chranic kolen 106 345 30 223,140 36 570cast napr. z EVA peny, zaplnanl na

suchý zip, univerzální velikost, barva
černá, hmotnost max. 3 50 g. Minimální
specifikace např. jako Kolenní chrániče

Fénix Protector
upínání k loktům pomocí pružných
popruhů - suchý zip, vnitřní strana

protiskluzná úprava, vrchní materiál
100% polyamid nebo obdobný, vnitřní

2 chránič loktů část např. z EVA pěny, zapínání na 106 325 28 471,074 34 450
suchý zip, univerzální velikost, barva

černá, hmotnost max. 250 g. Minimální
specifikace např. jako Loketní chrániče

Fénix Protector
vyrobeny z ohnivzdorného materiálu

např. Nomex a kůže, na hřbetu rukavice
rukavice taktické tvrzený chránič kloubů, zesílená ochrana

3 .: 2x S, 25X M, dlaně a prstů, stahovací pásek na zápěstí, 106 785 68 768,595 83 210
50x L, 29x XL barva černá. Minimální specifikace např.

jako Warrior Firestorm Nomex černé
nebo Action Nomex Mill tec

nastavitelný popruh kolem pasu,
zavazování na min. dvě šňůrky, elastické

, , vsádky po stranách, vhodná pro všechny4 vesta zachranna - . V r
, druhy vodnich sportů, barva červena, 7 890 5148,760 6230plovaci · · r rhmotnost max. 0,4 kg. Mlnlmalnl

specifikace např. jako Vesta plovací
Din¥hy Red

Celková cena: 132 611,57 kč 160 460,- kč

Kontaktní osoba za kupujícího:

Termín dodání: do 29. 10. 2021
Místo dodání: : Na Baních 1304 Praha - Zbraslav 156 00
Cena zahrnuje: dopravu, balné
Osoba odpovědná za převzetí zboží, která bude o odevzdání zboží informována alespoň tři pracovní dny
předem:
Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,5% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní
den prodlení.
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Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435
občanského zákoníku. Na faktuře uved'te číslo objednávky, označení prodávajícího, kupujícího a zašlete ji na adresu: Policejní
prezidium ČR, SLZ - OMTZ, P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5.

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení na výše uvedenou adresu. V případě doručení faktury v období
od 15. prosince do 28. února se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Připadne-li poslední
den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
Dodavatel poskytuje na zboží záruku v délce dva (2) roky ode dne dodání zboží.
Přílohou faktury bude kopie dodacího listu potvrzeného osobou oprávněnou k převzetí zboží.
Potvrzení objednávky: prodávajÍcÍ objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami.
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za kupujícího"

Mgr. David a
vedoucí OMM P ČR

. .za Prodavaj|c|

Vlasta Chomátová
jednatelka


