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DODATEK Č. 5
č.j. PPR-3639-150/Čj-2019-990640

k rámcové dohodě
č.j. PPR-3639-5l/Čj-2019-990640

ČI. l. Smluvní strany
/1/ Kupující:
ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Martinem Šlemerem, vedoucím odboru veřejných zakázek policejního

prezidia ČR
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
doručovací adresa: MINISTERSTVO VNITRA ČR

poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

kontaktní adresa: Policejní prezidium ČR
Pelléova 21, Praha 6

tel.: 974 835 653
e-mail: pp.ovz@pcr.cz
datová schránka: gs9ai55

(dále jen ,,kupující") na jedné straně

a

/2/ Prodávající:
Název společnosti:
sídlo:
IČO:
DIČ,
zapsaná:

zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
pracovní kontakt:
tel.:
e-mail:
datová schránka:

Vestimentum s.r.o.
Praha l - Staré Město, Dlouhá 705/16, PČS 110 00
03650014
CZ03650014
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 235648

Komerční banka a.s.
107-9229960297/0100

buqtyk9

(dále jen ,,prodávající") na straně druhé
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(prodávající a kupující dále též společně jako ,,smluvní strany" a každý jednotlivě jako
,,smluvní strana")
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podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, tento

dodatek č. 5

Podle odstavce 8 ČI. 12 Společná a závěrečná ustanovení rámcové dohody (dále jen ,,dohoda")
č.j. PPR-3639-5l/Čj-2019-990640 se smluvní strany dohodly na těchto změnách této dohody
pro dosud nevyrobené zboží podle §20, odst. (6) Zákona 309/2000 Sb. s platností pro
objednávku č. 3 a další následujícím způsobem:

I.
Příloha Č. l Specifikace zboží a ceny
Číslo technických podmínek 07S-l9, 3. vydání

se mění na:

Číslo technických podmínek 07S-19, 4. vydání

Příloha Č. 2 Technické podmínky, ČI. 1.1 Technické parametry použitého materiálu, bod
STŘIH A ŠITÍ

- Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným uzašitím nejméně l cm dlouhý.
Kapesní otvory jsou zpevněny uzávěrkami.

se mění na:

- Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným uzašitím nejméně l cm dlouhý.
Kapesní otvory spodní rukávové kapsy a náprsní kapsy PD jsou zpevněny uzávěrkami.

II.
Podlé odstavce 8 ČI. 12 Společná a závěrečná ustanovení dohody se smluvní strany dohodly
na výjimce (č.j. PPR-3639-148/Čj-2019-990640) pro již vyrobené zboží podle objednávky
č. 2 na 10 000 ks svetrů 15 PČR podle §20, odst. (S) Zákona 309/2000 Sb.

III.
Dodatek č. 5 nahrazuje dodatek č. 3 č.j. PPR-3639-130/ČJ-2019-990640 ze dne 16. 9. 2021
a dodatek č. 4 č.j. PPR-3639-142/ČJ-2019-990640 ze dne 7. 10. 2021, Povolení výjimky č.j.
PPR-3639-148/ČJ-2019-990640 ze dne 20. 10. 2021 nahrazuje Udělení výjimky č.j. ppr-
3639-139/ČJ-2019-990640 ze dne 24. 9.2021.

IV.
Ostatní údaje dohody zůstávají nezměněny.
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V.
Tento dodatek č. 5 je uzavřen elektronicky.

VI.
Tento dodatek Č. 5 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění
v Registru smluv.

VII.
Součástí tohoto dodatku č. 5 je:

Příloha č. l (Povolení výjimky) - 2 listy

Za kupujícího Za prodávajícího

Ing. Martin ŠIemer
Vedoucí odboru veřejných zakázek
policejního prezidia ČR

jednatel
VESTIMENTUM s.r.o.
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POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

.Úsek náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku
Odbor veřejných zakázek

a
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Č. j. PPR-3639-148/ČJ-2019-990640 Praha 20. 10. 2021
Počet listů: 2

Vestimentum s.r.o.
Dlouhá 705/16
110 00 Praha l - Staré Město
IČO: 03650014

Věc: Povolení výjimky podle §20, odst. (5) Zákona 309/2000 Sb. k zaslané žádosti ze dne
24. 9. 2021

Vážení,
na základě zaslané žádosti o udělení výjimky u plnění objednávky č. 2 na 10 000 ks svetrů 15 PCR
ze dne 6. 4. 2021, při kterém zástupci Uř OŠK SOJ přerušili dne 9. 9. 2021 konečnou kontrolu pro
neshodu mezi požadavkeni rámcové dohody (dále jen ,,dohoda") č.j. PPR-3639-5 l/Čj-2019-990640
a hotovými výrobky předloženými ke konečné kontrole, kdy u hotových výrobků chybělo zpevnění
kapesních otvorů uzávěrkami u horní kapsy umístěné v horní části levého rukávu oproti požadavku
dohody (technických podmínek), Vám sdělujeme, že tuto výjimku povolujeme takto:

l) Dohoda, Příloha č. 2 Technické podmínky, ČI. 1.1 Technické parametry použitého materiálu,
bod STŘIH A ŠITÍ:

- Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným uzašitím nejméně I cm dlouhý. Kapesní
otvory jsou zpevněny uzávěrkami.

se řněnína:

- Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným uzašitírn nejméně l cm dlouhý. Kapesní
otvory spodní rukávové kapsy a náprsní kapsy předního dílu jsou zpevněny uzávěrkami.

2) Technické podmínky 07S-l9, 3. vydání, kapitola 4, Technická data, odst. 4.1 Zpracování,
Požadavky na stříhání, šití a záložky:

- kapesní otvory jsou zpevněny uzávěrkami,

se mění na:

- kapesní otvory spodní rukávové kapsy a náprsní kapsy na předním díle jsou zpevněny uzávěrkami.
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MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovni schránka 160
160 41 Praha 6



Toto Povolení výjimky nahrazuje Udělení výjimky č.j. PPR-3639-139/Čj-2019-990640 ze dne
24. 9.2021.

S pozdravem

Ing. Martin Šlemer
vedoucí odboru veřejných zakázek

Policejního prezidia ČR
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