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S M L O U V A  O  D O D Á V K Á C H  O C H R A N N Ý C H  P R A C O V N Í C H  O D Ě V Ů  

 

Smluvní strany: 

 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7 

IČO: 256 72 541 DIČ: CZ25672541  

ID datové schránky: u5hgkji 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

oddíl B, vložka 5402 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100 

zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;  

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva 

č. smlouvy: 93/22 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

INZEP CENTRUM, s.r.o. 

se sídlem: U Byniny 559, 757 01 Valašské Meziříčí 

IČO: 25863371, DIČ: CZ25863371 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  

oddíl C, vložka 22892 

ID datové schránky: nmmcsez 

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 280581320/0300 

zastoupená: SM22200019 

(dále jen „Dodavatel“) 

 

(Kupující a Prodávající dále též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

uzavřely na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku zadávanou 

v dynamickém nákupním systému s názvem "Dodávka ochranných pracovních oděvů – elektronický 

katalog č. 4“ (dále jen „Veřejná zakázka“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu  

(dále jen „Smlouva“ nebo „tato Smlouva“) 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem Smlouvy je ujednání mezi Objednatelem na straně jedné 

a Dodavatelem na straně druhé, které upravuje podmínky postupného plnění 

týkající se dodávek ochranných pracovních oděvů dle specifikace a ocenění 

uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy („Specifikace předmětu plnění a ceník – 

elektronický katalog“) (dále také jen „Zboží“) Objednateli, včetně balného, 

pojištění, recyklačních poplatků, manipulace a dopravy do místa plnění dle 

požadavku Objednatele. Jednotlivé dodávky Zboží budou realizovány na základě 

výzvy k plnění po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje 

právo odebrat Zboží v množství dle aktuální potřeby zaměstnanců Objednatele. 

Dodavatel bere na vědomí, že předpokládaný počet pro odběr Zboží uvedený 

v Příloze č. 1 této Smlouvy („Specifikace předmětu plnění a ceník – elektronický 

katalog“) je pouze orientační. 

1.2 V rámci jednotlivých dílčích plnění na základě výzev bude Dodavatel dodávat 

Objednateli podle jeho konkrétních potřeb Zboží, jehož druh a množství budou 

vždy blíže specifikovány v dílčí výzvě Objednatele, a umožní mu k takovému Zboží 

nabýt vlastnické právo. Objednatel požaduje nové, nerepasované a originální 

Zboží. 

1.3 Řádně uskutečněné plnění výzvy se Objednatel zavazuje převzít a zaplatit za něj 

Dodavateli řádně a včas cenu dle této Smlouvy. 

1.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo ke Zboží přechází na Objednatele 

okamžikem převzetí Zboží od Dodavatele v místě plnění stanoveném ve výzvě.  

2. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 

2.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání do 30. 06. 2022 ode dne 

uzavření Smlouvy nebo do vyčerpání finančního limitu Celkové ceny bez DPH, 

podle toho, která skutečnost nastane dříve:  

Celková cena bez DPH                    375 021,- Kč 

Výše DPH (21 %)                              78 754,41,- Kč 

Celková cena vč. DPH                     453 775,41,- Kč 

 

3. VÝZVY K DODÁVCE A PROCES OBJEDNÁNÍ 

3.1 Objednatel zašle Dodavateli výzvu k plnění na Zboží formou výzvy, ve které budou 

uvedeny především následující údaje: 

3.1.1 evidenční číslo výzvy; 

3.1.2 název a číslo této Smlouvy; 

3.1.3 označení smluvních stran; 

3.1.4 přesná specifikace a počet kusů požadovaného Zboží; 
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3.1.5 celková cena vypočtená dle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 této 

Smlouvy; 

3.1.6 požadovaný termín dodání, má-li být pozdější než termín, který stanovuje čl. 

čl. 5 odst. 5.1 této Smlouvy; 

3.1.7 místo dodání Zboží, zejména označení pracoviště Objednatele vč. adresy, 

na kterou má být Zboží dodáno; 

3.1.8 jméno a kontaktní údaje zaměstnance Objednatele oprávněného k převzetí 

Zboží na příslušném pracovišti Objednatele (dále jen „Oprávněný 

zaměstnanec“);  

3.1.9 fakturační adresu a adresu pro zaslání daňového dokladu. 

3.2 Smluvní strany výslovně utvrzují, že doručením výzvy není uzavřena žádná další 

(dílčí) smlouva; výzva je pouze pobídkou k faktickému plnění ze smlouvy.  

3.3 K odeslání výzvy k dodávce je v zastoupení Objednatele oprávněn Oprávněný 

zaměstnanec Objednatele. V případě potřeby bude uveden jeho zástupce. 

3.4 Dodavatel výzvu k dodávce Objednateli nejpozději následující pracovní den po dni 

jejího obdržení písemně potvrdí. 

3.5 V případě, že výzva nebude ve lhůtě dle odstavce 3.4 tohoto článku této Smlouvy 

Dodavatelem písemně či elektronicky e-mailem potvrzena a k výzvě Dodavatel 

nevznese písemné připomínky specifikující její rozpor se Smlouvou, je výzva k 

dodávce uplynutím této lhůty považována za přijatou a závaznou. 

4. KUPNÍ CENA 

4.1 Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli za řádně dodané Zboží kupní cenu 

vypočtenou dle jednotkových cen jednotlivých položek Zboží, dodaného 

Dodavatelem Objednatelem na základě jednotlivé výzvy. Jednotkové ceny 

jednotlivých položek Zboží jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy („Specifikace 

předmětu plnění a ceník – elektronický katalog“), jsou stanoveny jako ceny 

nejvýše přípustné a obsahují veškeré náklady Dodavatele spojené s poskytováním 

dle této Smlouvy, a to včetně nákladů za dopravu Zboží a jeho dodání na místo 

určení, případných poplatků, cel, nákladů balného a obalových materiálů Zboží, 

položek spojených s přepravou Zboží, např. palety či vedlejších nákladů atp. 

4.2 Kupní cena za Zboží, v rozsahu přijaté a závazné výzvy, bude po dodání Zboží 

Dodavatelem vždy vyfakturována, a to daňovým dokladem, vystaveným 

Dodavatelem a doručeným Objednateli. Dodavatel bude fakturovat Objednateli 

daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v sazbě platné v den zdanitelného plnění 

dodání Zboží. Nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být kalkulace 

ceny Zboží v souladu s výzvou a dle Dodacího listu („DL“), který bude vždy 

odsouhlasen a podepsán Oprávněným zaměstnancem Objednatele. 

4.3 Právo na zaplacení kupní ceny, resp. dílčí části kupní ceny za dílčí dodávku Zboží 

na základě jednotlivé výzvy, vzniká Dodavateli řádným a úplným splněním jeho 

závazku v místě plnění a způsobem uvedeným v této Smlouvě. Dodavatel je 

oprávněn fakturovat dílčí část kupní ceny až po řádném a úplném dodání 

veškerého Zboží z konkrétní výzvy k plnění dodaného Objednateli, a to postupem 

uvedeným v odst. 4.2. tohoto článku této Smlouvy. Dodavatel není oprávněn 
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fakturovat dodávku Zboží dodaného Objednateli na základě více výzev k plnění 

jednou fakturou. 

4.4 Dodavatel je povinen do tří (3) pracovních dnů ode dne dodání a převzetí Zboží 

zaslat elektronicky Objednateli daňový doklad za dodávku uskutečněnou na 

základě jednotlivé výzvy k plnění, a to na adresu: uctarna@thmp.cz. 

4.5 Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu, obsahujícího náležitosti 

uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a číslo této Smlouvy, majícího formu obchodní listiny podle § 435 

Občanského zákoníku, činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne jeho doručení 

Objednateli na adresu místa plnění dle 4 odst. 4.4. této Smlouvy, nebo místa 

určení stanoveného v příslušné výzvě. 

4.6 Objednatel má právo daňový doklad Dodavateli před uplynutím lhůty splatnosti 

vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) 

chybí-li na daňovém dokladu některá z náležitostí, především pak kalkulace ceny 

Zboží, či číslo této Smlouvy nebo (iii) není-li připojena kopie výzvy k plnění 

potvrzená Objednatelem a Dodací list potvrzený Oprávněným zaměstnancem 

Objednatele. Nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů počne 

plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu Objednateli. 

4.7 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou daňového dokladu 

Objednatelem se rozumí odeslání částky v daňovém dokladu Dodavatelem 

požadované ve prospěch bankovního účtu Dodavatele. 

4.8 Objednatel neposkytne Dodavateli zálohu.  

 

5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLČÍ VÝZVY K PLNĚNÍ 

5.1 Dodavatel je povinen dodat Objednateli na základě přijaté a závazné výzvy 

požadované Zboží, vždy nejpozději v termínech dle odst. 5.2 tohoto článku této 

Smlouvy, není-li ve výzvě stanoven termín pozdější, a to na adresu Objednatele: 

Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7, není-li ve výzvě k plnění stanovena 

Objednatelem jiná adresa místa plnění. 

5.2 Dodavatel se zavazuje řádně předat Objednateli Zboží uvedené v Příloze č. 1 této 

Smlouvy („Specifikace předmětu plnění a ceník – elektronický katalog“), a to 

nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy 

Objednatelem Dodavateli. 

5.3 Dodavatel je povinen dodat Zboží v pracovních dnech, v době od 7.30 do 16.00 
hodin, nestanoví-li Objednatel ve výzvě jinak.  
 

5.4 Termín plnění dle jednotlivých výzev k plnění, případně také doba trvání této 
Smlouvy se prodlužuje o dobu, kdy nemohl Dodavatel realizovat plnění dle této 
Smlouvy z důvodu „vyšší moci“ nebo neposkytnutí součinnosti Objednatele. 
Důvod prodloužení termínu plnění musí být písemně sjednán smluvními stranami 
a podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

 
5.5 Pro účely této smlouvy se „vyšší mocí“ rozumí událost, která je mimo kontrolu  

Smluvní strany, která nastala po podpisu této Smlouvy, kterou nebylo možno 
předvídat, ke které došlo bez zavinění Smluvní strany, pokud nebyla způsobena 

mailto:uctarna@thmp.cz
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její chybou či nedbalostí. Takovými událostmi se rozumí zejména války a revoluce, 
přírodní katastrofy, epidemie apod. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně 
Dodavatele, Dodavatel bez zbytečného odkladu uvědomí Objednatele písemně 
(alespoň emailem) o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak 
stanoveno písemně Objednatelem, bude Dodavatel pokračovat v realizaci svých 
závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a 
schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde 
brání vyšší moc. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než třicet (30) dní, je 
Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

6. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE 

6.1 Dodavatel je povinen dodat Zboží Objednateli řádně a včas. 

6.2 Dodavatel je povinen dodat bezvadné funkční Zboží v prvotřídní jakosti způsobilé 

k účelu, k němuž je dodáváno, a v množství požadovaném ve výzvě Objednatele 

a v kvalitě a provedení odpovídající požadavkům Objednatele vymezeným 

v Příloze č. 1 této Smlouvy („Specifikace předmětu plnění a ceník – elektronický 

katalog“). 

6.3 Dodavatel je povinen Zboží zabalit či jinak opatřit pro přepravu způsobem 

zabraňujícím poškození Zboží či jeho znehodnocení. 

6.4 Věci k provedení dodávky musí vlastnostmi, jakostí a provedením odpovídat 

schváleným Vzorkům, které byly Objednateli v rámci Veřejné zakázky poskytnuty. 

Zboží od výrobce musí být určené pro distribuci v rámci České republiky. 

V případě, že v průběhu plnění této Veřejné zakázky daný výrobce prokazatelně 

ukončí výrobu některé položky Zboží uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy 

(„Specifikace předmětu plnění a ceník – elektronický katalog“), kterou Kupující 

v rámci této Smlouvy požaduje, dodá Prodávající Kupujícímu náhradu v podobě 

originálního ekvivalentu stejného výrobce, jenž splní veškeré požadované 

parametry a jehož jednotková kupní cena nepřekročí jednotkovou cenu položky 

Zboží dle Přílohy č. 1 této Smlouvy („Specifikace předmětu plnění a ceník – 

elektronický katalog“), kterou Dodavatel nahrazuje výrobek, jehož výroba byla 

výrobcem prokazatelně ukončena (v případě, že výrobce takový ekvivalent zařadí 

do svého výrobního portfolia). 

6.5 Zboží, u kterého je to relevantní, musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, které bude doloženo certifikátem (prohlášení o 

shodě) na jednotlivé výrobky po podpisu této Smlouvy. 

6.6 Dodavatel je povinen předat Objednateli společně se Zbožím doklady, které se ke 

Zboží vztahují a které jsou potřebné k převzetí a užívání Zboží. 

6.7 Dodavatel prohlašuje, že: 

6.7.1 Zajistí v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům 

podílejícím se na splnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. 

Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 

podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené 

pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat 

předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Dodavatel je 

povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Dodavatel je 
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povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých 

poddodavatelů. Nesplnění povinností Dodavatelem dle tohoto ustanovení 

Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy; 

6.7.2 zajistí, aby byl při plnění této Smlouvy minimalizován dopad na životní 

prostředí, a to zejména tříděním odpadu, úsporou energií, a respektována 

udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky.  

7. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

7.1 Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli kupní cenu za řádně dodané Zboží, a to 

na základě daňového dokladu vystaveného Dodavatelem v termínu splatnosti 

určeném touto Smlouvou. 

7.2 Objednatel je povinen prohlédnout Zboží podle možností co nejdříve po přechodu 

nebezpečí škody na Zboží, či zařídit prohlédnutí Zboží v době přechodu nebezpečí 

škody na Zboží. 

7.3 Objednatel není povinen dodané Zboží převzít, pouze pokud neodpovídá 

kvalitativně, druhově či množstvím výzvě, neodpovídá-li stanovený způsob balení 

nebo je obal poškozen. 

7.4 V případě, že je Zboží dodáno řádně a včas dle údajů stanovených ve výzvě k 

plnění, je Oprávněný zaměstnanec Objednatele povinen potvrdit převzetí Zboží 

na Dodacím listu, a to tím způsobem, že na dodací list připojí otisk razítka 

Objednatele a svůj podpis. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ 

8.1 Zboží předá Dodavatel Objednateli dle dodacího listu (dále jen „DL“) na základě 

oboustranného odsouhlasení podpisem oprávněnými osobami. DL k podpisu 

včetně potřebných příloh bude připravovat Dodavatel. Objednatel má právo se s 

DL předem podrobně a bez nátlaku seznámit a Dodavatel má povinnost podle 

objektivních připomínek a skutečností DL řádně opravit, dopracovat, doložit a 

podobně.  

8.2 DL se vystavuje ve dvou originálech, kdy každá strana obdrží po jednom a bude 

obsahovat zejména: 

a) označení smluvních stran; 

b) číslo této Smlouvy; 

c) číslo výzvy; 

d) datum předání a převzetí Zboží dle této Smlouvy; 

e) datum skutečného předání a převzetí Zboží; 

f) jméno a příjmení Oprávněných zaměstnanců Prodávajícího a Kupujícího; 

g) popis předávaného Zboží; 

h) soupis dokladů předložených při předání a převzetí Zboží Objednateli; 

i) místo dodání Zboží; 

j) vlastnoruční podpisy Oprávněných zaměstnanců Dodavatele a Objednatele. 
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8.3 Strana Objednatele si vyhrazuje právo Zboží nepřevzít, pokud nebylo předáno v duchu 

Smlouvy či dle podmínek Zadávací dokumentace. Obě strany pak o této skutečnosti 

jsou povinny sepsat podrobný zápis. V těchto případech je povinen Dodavatel provést 

urychleně odpovídající nápravu s novým DL. 

8.4 V případě, že je Zboží dodáno řádně a včas dle údajů stanovených v této Smlouvě, je 

Oprávněný zaměstnanec Objednatele povinen potvrdit převzetí Zboží na DL, a to tím 

způsobem, že na něj připojí otisk razítka Objednatele a svůj podpis.  

9. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 

9.1 Nebezpečí škody na Zboží přechází z Dodavatele na Objednatele okamžikem převzetí 

Zboží Oprávněným zaměstnancem Objednatele v místě plnění stanoveném ve výzvě. 

9.2 Dodavatel odpovídá za vadu, kterou má Zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí 

škody na Zboží na Objednatele, i když se vada stane zjevnou až po této době. 

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST 

10.1 Dodavatel poskytuje Objednateli na Zboží záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. 

Občanského zákoníku, a to v délce dvaceti čtyř (24) měsíců (dále též jen „záruční 

doba“).  

10.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Zboží Objednatelem. Záruční doba se staví 

po dobu, po kterou nemůže Objednatel Zboží řádně užívat pro vady,  

za které nese odpovědnost Dodavatel. 

10.3 Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Zboží při převzetí Zboží 

Objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění 

také z vad vzniklých po převzetí Zboží Objednatelem, pokud je Dodavatel způsobil 

porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí 

Zboží Objednatelem, má se za to, že dodané Zboží bylo vadné již při jeho převzetí 

Objednatelem. 

10.4 Vady Zboží dle odst. 10. 3 tohoto článku této Smlouvy a vady, které se projeví v 

průběhu záruční doby, budou Dodavatelem odstraněny bezplatně. 

10.5 Veškeré vady Předmětu koupě je Objednatel povinen uplatnit písemným oznámením 

u Dodavatele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistí. 

10.6 Objednatel má právo na odstranění vady dodáním nové věci; je-li vadné plnění 

podstatným porušením této Smlouvy, také právo od této Smlouvy odstoupit. Právo 

volby plnění má Objednatel. 

10.7 Odstranění vad bude provedeno vždy nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů  

ode dne jejich oznámení Dodavateli Objednatelem. 

10.8 Dodavatel zajistí převzetí vadného Zboží na místě určeném Objednatelem. Místo 

určení bude vždy na území hlavního města Prahy. 

10.9 V případě výměny vadného Zboží nebo jeho vadné části začíná  

na vyměněné Zboží, resp. v případě výměny jeho části pouze na tuto vyměněnou část, 

běžet nová záruční doba v délce dle čl. 10 odst. 10.1 této Smlouvy. 



8 

 

10.10 Dodavatel je povinen uhradit Objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním,  

a to v plné výši. Dodavatel rovněž Objednateli uhradí veškeré náklady vzniklé 

v souvislosti a při uplatňování práv z vadného plnění. 

10.11 Nároky z vad Zboží se nedotýkají nároku Objednatele na náhradu škody nebo na 

úhradu sankce. 

 

11. SANKCE 

11.1 V případě, že Dodavatel nedodrží termín dodání požadovaného Zboží, je 

Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 

0,5 % z ceny nedodaných jednotlivých položek Zboží z konkrétní jednotlivé výzvy, 

s jehož dodáním je Dodavatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.2 Pro případ prodlení s platbou je Dodavatel oprávněn vůči Objednateli požadovat 

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

11.3 Pro případ prokazatelného porušení povinností Dodavatele dle čl. 6 odstavců 6.2, 

6.3, 6.4 a 6.5 této Smlouvy ze strany Dodavatele je Objednatel oprávněn po 

Dodavateli požadovat a Dodavatel je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu 

ve výši 15 % z celkové kupní ceny v rámci jedné výzvy. 

11.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Dodavatele povinnosti splnit závazky 

stanovené touto Smlouvou. 

11.5 Smluvní pokuta je splatná na základě daňového dokladu vystaveného stranou 

oprávněnou do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího doručení druhé smluvní straně. 

11.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 

v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. 

11.7 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu 

smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce Dodavatele vyplývající z této 

Smlouvy. 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1 Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů 

sjednaných ve Smlouvě nebo stanoví-li tak zákon, zejména pak v případech, kdy 

je Smlouva porušena podstatným způsobem, či pokud dojde k opakovanému 

porušení Smlouvy způsobem, za nějž Smlouva stanovuje smluvní pokutu. Smluvní 

strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností Dodavatele, a 

tedy důvod pro odstoupení Objednatele od této Smlouvy, se pro účely této 

Smlouvy rozumí a bude považováno, jestliže Dodavatel postupuje v rozporu se 

svými povinnostmi stanovenými mu touto Smlouvou. 

12.3 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, bude-li s Dodavatelem 

zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 

Dodavatele podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“). 
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12.4 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoli vypovědět bez udání důvodu, a to 

s jednoměsíční výpovědní dobou, která začne plynout první den měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena Dodavateli. 

Výpovědí však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá dle této 

Smlouvy na základě výzev ve smyslu čl. 3 této Smlouvy, které nebyly ke dni 

doručení písemného vyhotovení výpovědi splněny. 

12.5 Odstoupením od Smlouvy nebo vypovězením Smlouvy nejsou 

dotčena ustanovení Smlouvy týkající se záruk, nároků z vad, nároků z povinnosti 

nahradit škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy či dílčích smluv. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Oprávněný zaměstnanec Objednatele je XXXXXX 

13.2 Oprávněný zaměstnanec Dodavatele je XXXXXX 

13.3 Tato Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající se řídí právním 

řádem České republiky, v případech ve Smlouvě výslovně neupravených se tyto 

záležitosti řídí zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

13.4 Jazykem Smlouvy a všech jednání je čeština.  

13.5 Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv svoji pohledávku 

vyplývající z této Smlouvy proti jakékoliv výzvě Dodavatele vyplývající z této 

Smlouvy.  

13.6 Spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou Smluvní strany řešit 

především vzájemnou dohodou. Pokud nedojde k dohodě, může se kterákoli ze 

smluvních stran obrátit na věcně příslušný soud, jehož místní příslušnost bude 

určena sídlem Objednatele. 

13.7 Dodavatel je povinen neprodleně (nejpozději do sedmi (7) dnů od okamžiku, kdy 

se o dále uvedené skutečnosti dozví) informovat Objednatele o tom, že s ním 

bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního, jehož předmětem bude 

úpadek nebo hrozící úpadek Dodavatele. 

13.8 Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou prostřednictvím 

datové schránky na doručovací adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. 

doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, není-li v této Smlouvě 

uvedeno výslovně jinak.  

13.9 Smluvní strany se zavazují vzájemně si bez zbytečného odkladu a písemně 

oznamovat všechny změny identifikačních údajů, změny Oprávněných 

zaměstnanců a změny a návrhy změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít 

vliv na plnění Smlouvy. V případě Oprávněných zaměstnanců nebo kontaktních 

údajů smluvních stran dojde řádným potvrzením oznámení druhou stranou ke 

změně Oprávněného zaměstnance či kontaktních údajů strany bez nutnosti 

uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. 

13.10 Dodavatel výslovně opravňuje Objednatele zveřejnit v souladu se ZZVZ a dalšími 

právními předpisy na svém profilu tuto Smlouvu včetně jejich případných změn a 

dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky, jež je 

předmětem Smlouvy, a případně seznam poddodavatelů Dodavatele. Dodavatel 

se zavazuje poskytnout Objednateli do patnácti (15) dnů od obdržení výzvy 
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učiněné Objednatelem veškeré údaje, které je povinen Objednatel uveřejnit 

podle ZZVZ a dalších právních předpisů a které má v dispozici Dodavatel. 

13.11 Případné změny nebo doplnění této Smlouvy mohou být realizovány po dohodě 

smluvních stran výhradně v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a pouze 

formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 

stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna 

prostých e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do 

datových schránek).  

13.12 Pro případ uzavírání Smlouvy a jakýchkoli jejích dodatků Smluvní strany vylučují 

použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Dodavatel na sebe 

přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského 

zákoníku. 

13.13 Stane-li se kterékoli ustanovení Smlouvy neplatným, neúčinným nebo 

nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení Smlouvy nijak dotčena. 

Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a 

účelem takovému neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení 

nejblíže a bude v souladu s platným právem. 

13.14 Dodavatel prohlašuje, že si je vědom, že je Objednatel povinen na dotaz třetí 

osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, 

aby veškeré informace v této Smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly 

poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají. Prodávající též prohlašuje, že nic 

z obsahu této Smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 

Občanského zákoníku. 

13.15 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá povinnosti jejího 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany berou dále na vědomí, že tato Smlouva (jakož i její případný dodatek) 
nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Objednatel zašle tuto Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uzavření. 
 

13.16 Na základě plnění této Smlouvy bude docházet ke zpracování osobních údajů 

subjektu údajů (tj. Objednatele, resp. osob zastupující Objednatele) ve smyslu 

zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění a 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) („GDPR“). Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na 

https://thmp.cz/images/GDPR/Ochrana_osobnich_udaju_THMP.pdf. 

 
13.17 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

13.18 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tato příloha:  
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Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění a ceník – elektronický 

katalog č. 3  

13.19 Smlouva je vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve dvou (2) 

vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.  

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k ní připojují svoje podpisy. 

 

Objednatel 

 

V Praze dne  

 

 

 

 

 

Dodavatel 

 

 

V Praze dne  

......................................................................... 

Tomáš Jílek  

předseda představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

......................................................................... 

BcA Marie Dvořáková 

jednatel 

INZEP CENTRUM, s.r.o. 

 

 

V Praze dne _____________ 

 

 

 

 

 

......................................................................... 

Tomáš Novotný 

místopředseda představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

 
 



Veřejná zakázka "Dodávka ochranných pracovních oděvů - elektronický katalog č. 4 "
List č. 2 - Souhrná cena
CENY včetně LOGA

Celoční bunda 4v1
Předpokládaný počet 

kusů pro účely hodnocení 
(NOVÝ)

Cena za kus pro účely 
hodnocení

[Kč bez DPH]

Celková cena za položku pro účely 
hodnocení

[Kč bez DPH]
vel. S 2                           
vel. M 5                           
vel. L 20                           
vel. XL 20                           
vel. 2XL 20                           
vel. 3XL 9                           ,
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (PRO ÚČELY HODNOCENÍ) 76 159 600,00 Kč                                   

Zimní bunda 3v1
Předpokládaný počet 

kusů pro účely hodnocení 
(NOVÝ)

Cena za kus pro účely 
hodnocení

[Kč bez DPH]

Celková cena za položku pro účely 
hodnocení

[Kč bez DPH]
vel. XS 1                          
vel. S 1                          
vel. M 2                          
vel. L 2                          
vel. XL 2                          
vel. 2XL 2                          
vel. 3XL 1                          
vel. 4XL 1                          
vel. 5XL 1                          
vel. 6XL 1                          
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (PRO ÚČELY HODNOCENÍ) 14 18 144,00 Kč                                     

Multinormní bunda
Předpokládaný počet 

kusů pro účely hodnocení 
(NOVÝ)

Cena za kus pro účely 
hodnocení

[Kč bez DPH]

Celková cena za položku pro účely 
hodnocení

[Kč bez DPH]
vel. S 1                         
vel. M 1                         
vel. L 1                         
vel. XL 1                         
vel. 2XL 1                         
vel. 3XL 5                         
vel. 4XL 6                         
vel. 5XL 6                         
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (PRO ÚČELY HODNOCENÍ) 22 63 624,00 Kč                                     

Dlouhé letní kalhoty s laclem
Předpokládaný počet 

kusů pro účely hodnocení 
(NOVÝ)

Cena za kus pro účely 
hodnocení

[Kč bez DPH]

Celková cena za položku pro účely 
hodnocení

[Kč bez DPH]
vel. S 2                              
vel. M 5                              
vel. L 7                              
vel. XL 8                              
vel. 2XL 6                              
vel. 3XL 7                              
vel. 4XL 7                              
vel. 5XL 5                              
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (PRO ÚČELY HODNOCENÍ) 47 31 725,00 Kč                                     

Krátké kalhoty - šortky
Předpokládaný počet 

kusů pro účely hodnocení 
(NOVÝ)

Cena za kus pro účely 
hodnocení

[Kč bez DPH]

Celková cena za položku pro účely 
hodnocení

[Kč bez DPH]
vel. S 5                               
vel. M 10                               
vel. L 23                               
vel. XL 23                               
vel. 2XL 15                               
vel. 3XL 2                               
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (PRO ÚČELY HODNOCENÍ) 78 35 022,00 Kč                                     

Pracovní mikina
Předpokládaný počet 

kusů pro účely hodnocení 
(NOVÝ)

Cena za kus pro účely 
hodnocení

[Kč bez DPH]

Celková cena za položku pro účely 
hodnocení

[Kč bez DPH]
vel. S 3                           



vel. M 12                             
vel. L 25                             
vel. XL 20                             
vel. 2XL 9                             
vel. 3XL 2                             
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (PRO ÚČELY HODNOCENÍ) 71 41 322,00 Kč                                     

Termoprádlo
Předpokládaný počet 

kusů pro účely hodnocení 
(NOVÝ)

Cena za kus pro účely 
hodnocení

[Kč bez DPH]

Celková cena za položku pro účely 
hodnocení

[Kč bez DPH]
vel. S 2                              
vel. M 2                              
vel. L 2                              
vel. XL 2                              
vel. 2XL 2                              
vel. 3XL 2                              , ,
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (PRO ÚČELY HODNOCENÍ) 12 11 004,00 Kč                                     

Zimní čepice
Předpokládaný počet 

kusů pro účely hodnocení 
(NOVÝ)

Cena za kus pro účely 
hodnocení

[Kč bez DPH]

Celková cena za položku pro účely 
hodnocení

[Kč bez DPH]
univerzální velikost 5                            
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (PRO ÚČELY HODNOCENÍ) 5 330,00 Kč                                           

Čepice s kšiltem
Předpokládaný počet 

kusů pro účely hodnocení 
(NOVÝ)

Cena za kus pro účely 
hodnocení

[Kč bez DPH]

Celková cena za položku pro účely 
hodnocení

[Kč bez DPH]
univerzální velikost 150                           
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (PRO ÚČELY HODNOCENÍ) 150 14 250,00 Kč                                     

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA EL. KATALOGU 375 021,00 Kč          



Veřejná zakázka "Dodávka ochranných pracovních oděvů "

List č. 1 -  Specifikace - Ochranné pracovní oděvy

Minimální technické požadavky*

č. položky Název, technické parametry a užitné vlastnosti
Předpokládaný počet kusů pro 

účely hodnocení

Obchodní název výrobku uvedený v 
katalogu dodavatele (VYPLNÍ 

DODAVATEL)

Technické parametry a užitné 
vlastnosti nabízeného zboží 

(VYPLNÍ DODAVATEL)*

Objednací kód nebo katalogové číslo 
dodavatele (POLE NENÍ POVINNÉ, 

DODAVATELE ZDE MOHOU VYPLNIT SVŮJ 
KOD POLOŽKY)

Termín dodání po 
objednání (VYPLNÍ 

DODAVATEL) v počtu dní

1

Celoroční bunda 
Celoroční bunda musí splňovat provedení reflexních pruhů v souladu s požadavky ČSN EN ISO 20471, EN 14058, EN 343.
Materiál 100% polyester.
Povrchová úprava: Polyester Oxford s polyuretanovým povlakem.
Barva: Fluorescenční žlutá s kombinací šedé nebo tmavě modré.
Vnější bunda: musí splňovat pevnou nepromokavou kapuci, vodotěsné švy, zapínání na zip krytý lištou s druky, min 5 praktických kapes. Rukávy lze stáhnout 
pomocí pásku na druk. Našité reflexní pásky: třída 3. Materiál: Polyester Oxford s polyuretanovým povlakem, napevno uchycená podšívka z polyesteru Taffeta.
Vnitřní odnímatelná softshellová bunda má odepínací rukávy - ze které lze vytvořit softshellovou vestu. Rukávy jsou zakončené do gumy. Materiál vnitřní bundy a 
vesty: 100% polyester - softshell
Velikost S - 3XL 
Logo: dle grafického manuálu, 2 loga na zádech, 2 loga na levé přední straně - potisk
Záruka v délce 24 měsíců ode dne převzetí
Minimální počet pracích cyklů: 25

76
Bunda reflexní nepromokavá DeltaPlus 

TARMAC 4v1
ANO TARMAJG 15

2

Zimní  bunda
Bunda Bomber musí splňovat normu ČSN EN ISO 20471 - třída 3, EN 343  
Vrchní tkanina: 100% Polyester 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou proti špíně, PU zátěr 190g.
Podšívková tkanina: 100% Polyester 60g
Výplňová tkanina: Rukávy 100% polyester, výplň 120g.
Barva: výstražně žlutá s kombinací šedé nebo tmavě modré
Další části: Lepené švy pro delší ochranu, odnímatelná kožešinová podšívka (vložka) a kožešinový límec v kombinaci s odepínacími rukávy. min 7 kapes pro 
ukládání věcí, dvoucestný zip, náplety na rukávech a lem.
Velikost: XS - 6XL
Logo: dle grafického manuálu, 1 logo na zádech
Záruka v délce 24 měsíců ode dne převzetí
Minimální počet pracích cyklů: 25

14
Bunda zimní reflexní nepromokavá 

Portwest C465
ANO C465 15

3

Multinormní bunda
Multinormní bunda musí splňovat: EN ISO 20471, EN 343:2019- 3,3,X , EN 14058:2017 – 3,X,X WP
Materiál: 100% polyester máčený polyuretan
Barva: Fluorescenční žlutá /námořnická modrá
Vnější bunda: bez podšívky s plastovým zipem s kovovým jezdcem s klopou na suchý zip, odepínatelná tvarovaná kapuce v límci se stahovacími šňůrkami, 
elastické stahovací manžety, 4 velké přední kapsy, 2 se zipem, jedna kapsa na hrudi s očkem na tužku a skrytým pružným pouzdrem na jmenovku, jedna kapsa se 
skrytým zipem, mikroflísový límec.
Vnitřní bunda: zateplená, odepínací rukávy, plastový zip s kovovým jezdcem, elastické manžety, tři přední kapsy s klopou na suchý zip, odnímatelné a zavírací 
pružné pouzdro na jmenovku, jedna kapsa se skrytým zipem, mikroflísový límec a ramena, tepelně podlepené švy.
Velikost S - 5XL 
Logo: dle grafického manuálu, 2 loga na zádech, 2 loga na levé přední straně - potisk
Záruka v délce 24 měsíců ode dne převzetí
Minimální počet pracích cyklů: 25

22
Bunda multinormní reflexní PayPer 

HISAFE
ANO 000441-0106 15

4

Dlouhé kalhoty s laclem
Letní kalhoty s laclem musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20471, kategorie č. 2 s vysokou viditelností. 
Materiál: minimálně 50% bavlna, 50 % polyesteru.
Nastavitelné šle s přezkami z PVC, boční rozepínání na koflíky a multifunkční kapsy, boční kapsa na metr.
Barva reflexní žlutá/šedá
Velikost: S - 5XL
Záruka v délce 24 měsíců ode dne převzetí
Minimální počet pracích cyklů: 25

47
Kalhoty s laclem reflexní PayPer SKILL 

žlutá/námořnická modrá
ANO 001316-0336 7

5

Krátké šortky
Letní kraťasy musí splňovat normu ČSN EN ISO 20471, kategorie č. 2 s vysokou viditelností. 
Materiál: minimálně 50% bavlna, 50 % polyesteru, reflexní našité pásky.
Elastická vložka v pase s 5 kapsami.
Barva zářivě žlutá/šedá nebo tmavě modrá
Velikost: S - 3XL, nebo obdobná číslování.
Záruka v délce 24 měsíců ode dne převzetí
Minimální počet pracích cyklů: 25

78 Kraťasy PayPer CRAFT reflexní žlutá ANO 001281-0336 7

6

Pracovní mikina
Pracovní mikina musí splňovat normu: EU2016/425 kategorie 1.
Materiál: min 70% bavlna, max 30% polyester, vnitřní strana počesaná 300g/m2.
Typ: celopropínací, kapuce s podšívkou na stažení pomocí šňůrky, Spodní lem a manžety rukávů ze žebrového úpletu s přídavkem 5% elastenu. Přední kapsa 
(klokanka)
Barva: černá
Velikost: S - 3XL
Logo: dle grafického manuálu, 1 logo na levé přední straně – výšivka barevné logo
Záruka v délce 24 měsíců ode dne převzetí

71 Mikina PayPer DALLAS+ pánská s kapucí ANO 000021-0001-14000 15



7

Termoprádlo
Set funkčního spodního prádla pro celoroční použití - dlouhé kalhoty a tričko s dlouhým rukávem.  
Materiál: min 20% merino, max 80%polyester
Velikosti: S - 3XL
Záruka v délce 24 měsíců ode dne převzetí

12
Funkční spodní prádlo PROMACHER 

MERINO
ANO P83001 7

8

Zimní čepice
Pracovní čepice s dvojitou tloušťkou, akrylový úplet
Barva: šedá
Velikost: univerzální
Záruka v délce 24 měsíců ode dne převzetí

5 Čepice DeltaPlus JURA pletená šedá ANO JURA*GRTU 7

9

Čepice s kšiltem
Čepice s kšiltem baseballového designu.
Materiál: 100% česaná bavlna
Velikost: úprava pomocí plastového zapínání
Barva: černá
Logo: dle grafického manuálu, barevná výšivka

150 Kšiltovka  LEO černá ANO 3,14001E+11 15




