
Objednávka č. 1009/2021-4960/60

Smluvní strany:

Prodávající: FINN SUB s.r.o.

Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl

C, vložka 55241

Sídlo: Rakovecká 35
635 00 Bmo

IČO: 26084091
DIČ: CZ 26084091
Zastoupená:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:
E-mail:

Kupující:

Sídlo:

ICO:
DIČ:

Osoba pověřená jednáním:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Konktaktní osoba:
Telefon:
Telefon:

E-mail:
Datová schránka:

Konečný příjemce:

(adresa pro doručování korespondenc

Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova I
160 00 Praha 6 - Hradčany

60162694

CZ60162694
podplukovník Ing. Štěpán ZELA

... ... : ’ ^ au., oocansky zákoník, ve zněni
elektioiuckem nastroj, pod č. N006/21/V00024I86. Sp.zn SpMO 1009/2021-4960/60 tuto objednávku.

Místo plnění dodávky (tlodá

Z") a uzavírají na veřejnou zakázku zadanou v Národním

.í zboží): Vojenský útvar 4960. Tomkova 77/2, 779 00 Olomouc
Osoba pověřená převzetím dodávky (dodání zboží,

lermin (doha) plněni: Neipozději do 19. II. 2021

Předmět smlouvy:

Poř.
číslo Dodávka (dodání zboží) MJ

Počet
MJ

celkem

Cena za I \IJ
bez DPII |KČ|

Cena celkem bez
DPH |KČ| DPH |%|

Cena celkem vč.

DPH |Kč|

1

-Kapacita: 25-28 1,

- rozměr 20,5 x 10.5 x 7 palec (+/- 2 palec),
- kompletně nepromokavá konstrukce
- vnější vodotěsná kapsa uzavřená vodotěsným zipem.
- polstrovaná záda i ramenni popruhy.
- vnitřní orgamzér batohu je členěn pouzdro pro notebook a alespoň dvě uzaviratclné kapsy
na cennosti.
- vnitíni organizérjez retlexního materiálu a lze ho z batohu vyjmout:
- vnitřní organtzérje s vnějSi části batohu spojen za pomoci zipu;
- vnější barva batohu černá, šedá nebo khaki, uvedené barvy musí být v kombinaci s
reflexním sítotiskem.

ks 16 2 897.00 46 352,00 21 56 085,92

' ase uatrlrtka, Stahlsac /WatcrproofBackpnck / 888960

2

- Materiál: 7 mm neopren,
- vnitřní tkanina minimálně třináct thcrmo-rcaktivnich minerálů vložených do tkaním
materiálu, která převádí tělesné teplo do infračervené energie a odrážíji zpět do těla;
- roztažitelný neopren ELASTEK 5 mm okolo kotníků pro přilnuli k noze;
- tavené švy;
- barva černá nebo olivově zelená:
- pevná podrážka;
- zip pro velký úhel otevřeni boty;
- pevná špička a pata.
- zarážka na páté pro pásek nebo pružinu od ploutve;
- dvojité lepeni proti průniku vody,
- dodáni velikostí na základě předchozího vyzkoušeni.

pár 16 1 531,00 24 496,00 21 29 640,16

' ”'c "sbrdka. Bare / 7mrn t llnmarnitli Bont / 44920

3

-Kapacita 1000 l/min,
- napájeni. 12 V, připojení na autobaterii za pomoci svorek,
- max tlak 0.25 bar (3.6 psi);
- rozměry 35 x 20 x 20 cm (+/- 5 cm)
- možnost regulace tlaku od 175 do 250 mbar s automatickým vypnutím po dosaženi
požadovaného tlaku,

2 motory s odvodem tepla
délka hadice minmálně 3 m;
bezpečnostní pojistka,
příkon 45-60 A max
možnost nafukováni i vyfukováni
sada nástavců pro plněni,
obal součásti baleni;
brava obalu černá nebo olivově zelená.

ks 5 4 671,00 23 355.00 21 28 259.55

Vaše nabídka: Bravo /Turbomax 12V

4

Materiál 7 mm neopren,
vnitřní tkanina minimálně třináct thcrmo-reaktivnich minerálů vložených do tkanin)

materiálu, která převádí tělesné teplo do infračervené energie a odráží ji zpět do těla;
odvzdušňovací ventil pro unik zachyceného vzduchu, aniž by došlo k vniknuti vody;
Silikonový, potisky na zadní straně kukly prali nechtěnému sklouznutí masky,
dvojitě lepená konstrukce skrytých švů.
barva černá nebo olivově zelená,
dodání velikosti na základě předchozího vyzkoušeni

ks 16 1 452,00 23 232,00 21 28 110,72



\

5 *

nabídka: Bare / 7mm IIKrnwarinth Hond / 66925 / 66924

otápečská maska:
Jarva černá, olivově zelená; 
bezrámeSkové provedeni masky .
sklo vyrobené lechnologii díky které sklo neobsahuje železitou příměs a tak nedochází k 

creslení barev,
maximální propustnost skla minimálně 96%.
použiti dvou typu silikonu pro dokonalé přilnuti masky k obličeji,
cestovní box.

ks 16 3 133.00 50 128.00 21 60 654.88

6

eoprcn:
TlouSťka materiálu 5 mm.
vnitřní tkanina minimální' třináct Ihcrmo-reaktivních minerálů vložených do tkaniny
nateriálu, která převádi tělesné teplo do infračervené energie a odráží jl zpil do těla.
bezešvé podpaží.
barva: černá, olivově zelená
zesílený materiál v oblasti kolen.
hlavni zip na zádech.
zipy na nohavicích o délce 24 - 27 cm;
zipy na rukávech;
vnitřní manžety na rukávech a nohavicích pro zabráněni vniknuti vody;
elastický límec se suchým zipem pro zabráněni vniknuti vody.
dvojte lepeni švů pro zabráněni vniknuli vody;
střih pánský,
typ celotělový bez kapuce.
dodáni velikosti na základě předchozího přeměření a vyzkoušeni

ks 16 6 901.00 110 416,00 21 133 603.36

Vaše nabídka: Bare / Velocity Ultra 5 mm / 2187 —

7

Celogumové ploutve s pružinami:
Cclogumové ploutve.
opláštěná nerezová pružina pro upevněni ploutvi na noze.
hmotnost páru velikost M 2.3 - 2,5 Kg. L 2,5 - 2.6 Kg. XI. 3.1 - 3,3 Kg. XXL 3.2 - 3,4

Kg. XXXL3.3-3.5Kg: 
otevřená pata,
otvory v listu ploutve pro sníženi odporu vody;
barva: černá, olivově zelená;
ploutve vhodné pro „žabi kop”;
dodaní velikosti na základě předchozího vyzkoušeni

pár 16 3 769.00 60 304.00 21 72 967.84

Vaše nabídka: Scubapro/Jel km/25.351.000

8

Rukavice:
- Neopren 5 mm.
- vnitřní tkanina minimální třináct ihcrmo-reaktivních minerálů vložených do tkanin) 
materiálu, kletá převádí tělesné leplo do infračervené energie a odráží ji zpět do těla,
- anatomicky zakřiveně pisty,
- zápěstni manžety proti vniknutí vody.
- 3D potisk na dlani proti oděru a zlepšeni úchopu.
- dvojité lepeni proti vniknutí vody.
- baiva černá nebo olivová zelená;
- dodáni velikosti na základě předchozího vyzkoušení

pár 16 1 170.00 18 720.00 21 22 651.20

N aše nabídka: Bare / 5 mm l ltrawarmth Olovo / 55940

9

Snorchl:
- Barva černá, olivově zelená;
- vylévaci ventil
- náustek ze dvou druhů silikonu, s možnosti rotace pro nastaveni ideální pozice (fixace 
západkou).
- zakončeni šnorchlu horizontálními lamely odvádějící vodu mimo trubici šnorchlu.
- posuvný držák šnorchlu s možným rozsahem pohybu 30 slupnu.
- vypouštěcí ventil ve spudili čásli šnorchlu pro vypuštěni vody. která se dostane přes vrchní 
část šnorchlu, voda. která se do šnorchlu doslané, kompletní obleče náustek o odteče 
wpouštěcim ventilem.
- uvnitř tubusu šnorchlu další odvodňovaci ventil pro případ většího množství vody, který' 
zajisti, aby voda obtekla náustek a opustila tento prostor

ks 16 1 327.00 21 232.00 21 25 690,72

N aše nabídka: Atomic Aquatics / Snorkel SV2 / 06-02S2-0E

10

Záchranné vesty:
- Automatické nafukováni pomoci lahvičky s C02;
- sekundární manuální nafukovací ventil.
- píi nafouknuti vesty jsou viditelné reflexní prvky:
- rychloupínací přezka z nerezové octly:
-vztlak 150- 170 N.
- velikost: univerzální.
- vnitřní měchiř z Nylonu TPU laminátový Polyester.
-baiva černá.camo.
- kompatibilní s položkou č 11

ks 16 2 245,00 35 920.00 21 43 463.20

II

Plynová lahvička s C02 pro nafouknuli záchranné vesty:
- 33g C02 náplň.
- kompatibilita s položkou č 10

ks 20 490.00 9 800,00 21 11 858.00

N aše nabídka: Fox International / Fox Life Jackct refil kit / CIB034

12

N odéodolný vak:
- Kapacita 30-35 1;
- barva: khaki, olivová zelená, zelená, coyote.
-hmnotnost: maximálně I35g.
- materiál nylon

ks 20 542.00 10 840,00 21 13 116.40

Vaše nabídka: Saugpalt/DRI-SAK 35 U



13

- bez zipů a přezek na zadní a přední straně, oblikatclná přetažením přez hlavu;
- utahovací popruhy na lamenou a bocích vest)*;
- stahování v pase na gumu.
- vztlak 60 až 70 N.
- velikost S/M;
- barva: černá, olivově zelená.
- vesta je vyrobena v souladu s normami ISO 12402-5 a 12402-6.

ks 5 934,00 4 670,00 21 5 650,70

\ ase nabídka: H|KO / SWIRT plovací > es,a, 11300 BLA S/M

14

- bez zipů a přezek na zadní a přední straně, oblíkatelná přetažením přez hlavu.
- utahovací popruhy na ramenou a bocích vesty;
-vztlak 70 až 80 N;

velikost: I^XL.
barva černá, olivové zelená.
vesta je vyrobena v souladu s normami ISO 12402-5 a 12402-6

ks 5 934,00 4 670,00 21 5 650.70

Vaše nabídka: HIKO/SWIFT plovací vesta / 11300 BLA 12X1

výši:
~ ZaK°"a " ‘ 0 ce"ách' pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za zboží ve

bez DPH DPH včetně DPH
444 135.00 Kč 93 268,35 Kč 537 403,35 K<

v takto Stanovené ceně jsou zaltrnutv veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží
Slovy: pělsei/řiceisedm/isr 

českých třict
cčlymla/ři korun 
lpěl haléřů

Právní úprava, platební, fakturační. iloihieí a záruční nodniinkv:

Prodávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením 5 1914 a 8 2161 07 /liniíi„-., „„„s , u—“ .................. ..——------------------------------------------
norepasované a odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předoisům V ’„íL n"? 2 ,,ř,!d 'crmine," bodání, nepoužívané, nepoškozené,
objednávce, není jej kupující povinen převzít. V tom případě je prodávající povinen dodá, nové zboží náhradním plnělT "eb° '^e nedos,alk>' a

Zboz. bude prodávajícím odevzdáno v pracovních dnech v době od 08:00 do 15:00 hod (no-č,) a od 8 00 do ij.no ,, .
hodiny odevzdání zboží» osobou pověřenou převzetím dodávky P,udávající je povinen dodat zboží hromadně v jífató dodávce. *” ” P™J^n»n, a odsouhlasení termínu a konkrétní

a bnde kupujícímu doruěena na adresu pro dokováni kotesponden DáU mus S bs^va,X“daTe , uZl T Z ° ^ '»*»* " P«*P* p4^
Plném: 3, název a adresu ůtvaro, ktetý je konečným příjemcem; 4, jméno zpracovatele fakt^Mpt ^ '*****’ ^ ^

r období od 15. prosince příslušného kalendářního roku

fakturu. Oprávněným vracením faktury přestává běžet původní Hnita splatnosti a běží znovu ode dn ■ doni' • ’ e, t i pr0^avaj,cllu>l a v P"l>ade oprávněného vráceni prodávající vystaví novou
ti pracovních dnů ode dne dotočení oprávněné vracené fakt.,ty pro«mu 6k"',y k"puJ'Clmu Udávajíc, je povinen novou fakturo dotočí, kupujícímu do 10-

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plněni shledány důvody k naplněni institutu ručení za daň podle 8 109 zákona č 235/9004 Sh „ da„t ,

smlouvy ve výší částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat 'th^o^výš^daněTpfldanč hočhi^^ďmlcr^naúčetjemutnístněpfisltótónui^spMvci daně^316' °ktk^1 dkradu 23 předmět

Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ do dobu 24 měsíci Tánířntdoko ...kzíi ji ,
Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záměra doby skiytá vada zboží má se za to že totnoVtd ^ ÍT™", JiT"0' '**? zb°Ž' pro jeho rckla"'°'ané vady.
ustanoveními § 2099 a násl. OZ. Reklamace a oznámeni vady (vadného plněni) se uplatňuií DÍscmně li »•/. „■ ?d Z", ^ ° J“ v dobe prcdaní Práva ' vadného P''“™ se řídi
reklamaci nebo k oznámení vady vyjádřit do 5 dmi ode dne jejího obdržení. Prodávající ic novim-n řekla ■ • -■ i !"j 0'™'jU."v'de"ehl> v ldavlčce ,el° objednávky). Prodávající je povinen se k

odstranění r ady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věcí vc smyslu 8 2106 odst I al odstraním V °" • ^j odc dne.ol’dlýe"' “Pevněné reklamace Zvolí-li kupující právo na 
způsobu vyřízení reklamované vady a o způsobu vyřízení vadného plněni bude sepsán protokol ^ Vad“ Ve lb"‘c 20 d"u ode dnc obdrženi oprávněného oznámení vady. O

vzntká prvním dnem prodlení. V případě podstau.ébo poroseni této triou^SS^X X* X ^^"avky pro její podstatné potušení Právo fakturace smluvní pokuty 
plnění. V případě nedodrženi sjednaného termínu odstranění reklamované vady zpštčnc v záruční'době nradáva J h'i ' Za',az"Je zapla'11 sml“v™ Pokulu vc vý» 15 % z celkové hodnoty
započaty den prodlení, a ,o až do podpisu protokolu o odstranění reklamně^ ^ “ddho IT" T “ % Z l,odnoIy plněn, za každý

smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení. Smluvní pokuty a úroky z prodleni jsou splatné do 30 dnů Lir d odstoupen, od objednávky pro její podstatné porušení. Právo faklurace
bez ohledu „a to, zda a v jaké výši vznikl, drobě smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je suZidtplm  ̂^

kalendářních dnů; nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu zboží; prodlení s odstraněním ieklaniovanách't T^Ť ' ^-' °Z SC prodle,u s dodoni,n zboží o více než 10
kalendářních dnů Prodávající soulilasi s uveřejněním údajů v této objednávce. > va ne 0 s odstraněním vad ve smyslu § 2106 odst. I a) OZ o více než 20

pochybnosti či nedoručitelností považuje za dontčenou nejpozději třetím pracovním dnem no ieiím odesláni \ P !t P do™?“vanl vzájemných písemnosti tak. že písemnost se v případě 
znrěně adresy, a ,o bez ohled,, na ,o. zda se adresát „a ,é,o Lese zdL^ a zasZ vjtednc **”" " Zahlai' sml°u^ dnd’a *'™a oznámení

M0 DPH^Ílavk?pl!,^ Ítnnl^Tjta t0eřep^m^t<lnir'''V|1 S7°U. Je'h.Cdková hodno.. objednávky vyšší než 50

účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vc zněni nnzděi - I ' - j • ,, ^8,sl™ *nduv dle 2akona c 340/2015 sl> - » zvláštních podmínkách
PréV,IÍ Ůk0n' Íe"°Ž Pl,,él,Í ‘,enÍ 'ymaha,e"'é' ^ P°"'""OSlÍ  ̂ -řejněni objedt^vky




