
Rámcová smlouva č. 208/2016/V/5/3/RUNAK-116
na dodávky drogistického zboží

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

Smluvní strany:

1. VOP CZ, s.p.

se sídlem: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupen: Ing. Markem Špokem, PhD., ředitelem podniku
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
zapsánav obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXlV, vložka
150
bankovní spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka

Ostrava, číslo účtu: 5540150520/2700

dále jen ,,kupující"

.
a

2. MONIT PIus, s.r.o.
se sídlem: Nám. Svobody 76, 602 00 Brno
zastoupena/jednající: Ing. Jiřím Molákem, jednatelem
lČ: 27687660
DIČ: CZ27687660
zapsánav obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 52002
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka,

Brno číslo účtu: 2107328558/2700

dále jen ,,prodávající"

I. Úvodní ustanovení a výzva k podání nabídky

l. Rámcová smlouva na dodávky drogistického zboží (dále jen ,,smlouva") se mezi výše
uvedenými smluvními stranami uzavírá za účelem zabezpečeni průběžných dodávek
drogistického zboží (dále jen ,,zboží"), odpovídajících jakostním parametrům kupujícího,
a to na základě požadavků kupujícího. Kupující je v souvislosti s jeho předmětem
podnikáni vázán potřebou zajistit si pravidelnou dodávku zboží splňujících potřebné
kvalitativní nároky a rovněž specifické technické parametry. Ustanovení této smlouvy je "
třeba vykládat v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné
zakázce, na jejímž základě je uzavřena tato smlouva, jakož i v souladu s nabídkou
prodávajícího, coby dodavatele, na plnění veřejné zakázky. Tato rámcová smlouva je
uzavírána ve vztahu k veřejné zakázce na dodávky drogistického zboží.

2. Tato smlouva se uzavírá ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník'), veškeré výslovně neupravené vztahy
z této smlouvy se řídí právní úpravou občanského zákoníku, a to zejména podle
úst. § 2079 a násl. tohoto zákona.

3. Kupující je na základě této smlouvy oprávněn učinit vůči prodávajícímu písemnou
nákupní objednávku na plnění zakázky, a to zejména formou elektronické pošty na
určenou emailovou adresu prodávajícího či na faxové číslo poskytnuté pro tyto účely
prodávajícím.



4. Prodávající se podpisem smlouvy zavazuje podle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o zaměstnanosti"),
poskytnout objem obchodní spolupráce pro účely náhradního plněni v roce 2017 a 2018
poměrově dle trvání smlouvy ve výši 1.400.000,- Kč pro kupujícího dle § 81 odst. 2
písm. b) tohoto zákona.

5. Kupující se nezavazuje vyčerpat celý rezervovaný objem pro náhradní plnění stanovený
v ČI. l odst. 4, této smlouvy. ·

6. Potvrzení o odběru zboží v rámci náhradního plnění za rok 2017 a 2018 bude vystaveno
kupujícímu pouze za skutečně a včas uhrazené faktury. Potvrzení náhradního plnění je
povinen uvést na každou vystavenou fakturu.

II. Předmět plnění

l. Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího spoávajici v průběžném
dodání zboží specifikovaného v příloze č. 1 a převod vlastnického práva ke zboží z
prodávajícího na kupujícího. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava zboží
prodávajícím do místa plnění dle ČI. V. této smlouvy.

2. Prodávající je pro účely dodáni zboží kupujícímu vázán veškerými podmínkami této
smlouvy, jako i podmínkami uvedenými v písemné nákupní objednávce.

3. KupujIcI se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží v souladu se všemi podmínkami
této smlouvy, jako i podmínkami příslušné nákupní objednávky, kupní cenu dle ČI. Ill.
této smlouvy.

4. prodávající je povinen za podmínek této smlouvy dodat kupujícímu zboží dle specifikace
uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujIcImu.
Veškeré právní účinky předání zboží kupujícímu nastávají na základě potvrzení této
skutečnosti v dokumentu označeném jako ,,dodací list", který bude opatřen podpisy obou
smluvních stran, resp. jimi pověřených osob, po řádném předání zboží.

Ill. Kupní cena

l. Kupní cena bude sjednána v souladu s nabídkovou cenou, resp. metodou jejího
výpočtu, uvedenou v nabídce prodávajícího, která bude závazným podkladem pro
uzavření této smlouvy. Technická specifikace a ceník se stane součástí smlouvy jako
příloha č. 1.

2. prodávající je povinen stanovit cenu zboží ve své nabídce v souladu s technickými a
kvalitativními požadavky kupujícího uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Celková cena za zboží se bude odvíjet v souladu s podmínkami této smlouvy.

4. Součástí shora sjednané kupní ceny je veškeré plnění prodávajícího z titulu splněni jeho
závazků, ke kterým se zavázal na základě této smlouvy. Kupní cena zahrnuje zejména,
nikoliv však pouze:

> dodání požadovaného množství zboží prodávajícím kupujícknu;

> dopravu zboží do místa dodání dle této smlouvy;

> dodání zboží ve vhodném uskupení a obalech;

> kompletní dokumentaci k dodávanému zboží, včetně dokladů o jejich materiálovém
složení, technické a bezpečnostní listy;

> dodání zboží způsobem předepsaným výrobce;

> převzetí a odvoz zboží dodaného v rozporu s podmínkami této smlouvy;
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> na vyžádáni kupujícího odebráni a likvidaci veškerého obalového a vázacího
materiálu použitého pro zajištění vhodného uskupeni dodávaného zboží v souvislosti
s jejich dopravou a manipulaci.

5. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude ve vztahu ke všem
dodávkám zboží dle této smlouvy, stanovena v souladu s platnými právními předpisy

IV. Doba plnění

l. Tato smlouva se uzavírá na jeden rok ode dne oboustranného podpisu smlouvy.

2. Jednotlivé dílčí dodávky zboží budou vždy realizovány za dobu trvání této smlouvy.

3. Prodávající je povinen dodat zboží v terminu uvedeném v konkrétní nákupní
objednávce. Písemná forma je zachována i při použití emailu či faxového přenosu.

4. Předpokládaný termín zasláni 1. objednávky může být zaslán nejdříve 5 dnů po podpisu
.smlouvy.

V. Místo plněni

l. Prodávající je povinen dodat veškeré zboží dle této smlouvy do místa dodání na adrese:
VOP CZ s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína. Dodací podmínka DAP
Šenov u Nového jičína dle lncoterms 2010.

2, prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy
v pracovní dny mezi 7:00 - 14:00 hod., nebo v době určené kupujícím.

3. Prodávající je dále povinen dodat zboží do sjednaného místa dodání vhodným
způsobem vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa a povaze dodávaného zboží,
jakož i ve vhodných obalech.

VI. Dodací podmínky

l. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy,
přičemž za dodání zboží se považuje jejich převzetí kupujícím, a to na základě potvrzeni
této skutečnosti v dodacím listu.

2. Jednotlivé nákupy budou realizovány pomocí nákupních objednávek. Prodávající je
.povinen nákupní objednávky potvrzovat do 2 pracovních dnů od odeslání objednávky

kupujícím.

3. Dodací list musí obsahovat alespoň následující náležitosti:
> číslo nákupní objednávky;

> označeni smluvních stran;

> datum a místo předání zboží;

> popis zboží, které jsou na základě příslušného dodacího listu předávány prodávajícím
kupujícímu, a to včetně uvedení jejich identifikačních údajů dle přílohy č. 1 této
smlouvy (číslo artiklu, jakost, množství apod.);

> případné výhrady kupujícího k přebírané dodávce zboží;

> případný důvod kupujícího pro odmítnutí převzetí zboží;

> podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.

4. Kupující není povinen převzít zboží zejména v následujících případech:

> dodávané zboží vykazuje zjevné známky poškození;

> dodávané zboží je starší jednoho roku od data výroby;
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> prodávající dodal zboží do jiného místa nebo v jiné době, než jak je sjednáno v této
smlouvě; +

> prodávající dodal zboží v rozporu s kvalitativními požadavky kupujícího.

5. zjisti-li prodávající existenci překážky bránicí mu v dodávce zboží dle této smlouvy
kupujícímu, je bezodkladně povinen o této skutečnosti informovat kupujícího a současně
učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící kupujícímu, a
to zejména obstarat náhradní plněni odpovídající nesplněnému závazku prodávajícího.

6. V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost z této smlouvy spočívající v dodání
zboží kupujícímu a současně neprodleně nezajistí náhradní plnění dle tohoto článku
smlouvy, je kupující oprávněn zajistit si na náklady prodávajícího náhradní plněni tak,
aby nedošlo k přerušení či k jakémukoliv omezeni činnosti kupujícího.

7. prodávající je povinen při dodání zboží v areálu kupujícího dodržovat veškeré zásady
platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jako i respektovat
zavedená bezpečnostní opatření. Jakákoliv manipulace s dodávaným zbožím v areálu
kupujícího je možná pouze za přítomnosti odpovědné osoby pověřené kupujícím.
Prodávající není oprávněn ke svévolnému umístění dodávaného zboží v areálu
kupujícího. Za areál kupujícího se pro účely této smlouvy považuji veškeré prostory
v užívání kupujícího, které jsou nebo mohou být dotčeny dodáním zboží dle této
smlouvy, resp. nákupní objednávky.

8. Prodávající nese veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé kupujícímu
v důsledku porušení povinností prodávajícího spojených s dodáním zboží dle této

.rámcové smlouvy, resp. nákupní objednávky.

9. Lhůta pro dodání drogistického zboží je dána termínem uvedeným v nákupní
objednávce. Nejkratší lhůta pro dodání zboží může být kupujícím stanovena na 3
pracovní dny po odesláni objednávky kupujícím.

10. Dodá-li na základě smlouvy prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, není tím
smlouva na toto větší množství věcí uzavřena. Ustanoveni § 2093 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku se tak mezi smluvními stranami neuplatní

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

l. Prodávající se zavazuje písemně informovat kupujícího o skutečnostech majících vliv na
plněni smlouvy, a to neprodleně nejpozději následujíá pracovní den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla.

2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu pouze takové zboží, které splňuje požadavky
kupujIcIho uvedené v této smlouvě resp. nákupní objednávce.

3. Kupující je oprávněn vrátit dodané zboží prodávajícímu kdykoliv v průběhu záruční doby
z důvodu jejich nevhodných vlastnosti, které dodatečně vyjdou najevo, nebo jež kupující
zjistí. prodávající je v takovém případě povinen na vlastní náklady převzít od kupujícího
veškeré nevhodné či vadné zboží a nahradit je dodávkou nového zboží odpovidajÍcÍch

F

vlastností, a to neprodleně po obdržení písemné reklamace kupujícího, pokud neuvede
kupující jinak. Kupující v písemné reklamaci dle předchozí věty uvede důvod, pro který
bylo zboží shledáno nevhodným či vadným ve vztahu k požadavkům kupujícího.

4. Kupující je oprávněn kdykoliv v průběhu záruční doby požadovat doplnění informací
týkajících se zejména:

> informace o výrobci zboží, nebude-li jím přímo prodávajici;

> Dodá-li prodávaýcí zboží, které neodpovídá požadavkům dle odst. 2 tohoto článku
smlouvy (dále také jen ,jiné zboží"), je povinen neprodleně po upozorněni na tuto
skutečnost kupujícím na vlastní náklady převzít od kupujícího, za podmínek platných
pro dodání zboží dle této smlouvy, veškeré takto nevhodně dodané zboží a nahradit



je novou dodávkou zboží splňující veškeré podmínky dle této smlouvy, resp, nákupní
objednávky. Za dodávku jiného zboží nese plnou odpovědnost prodávající, přičemž
není rozhodné, zda kupující takto dodané zboží dle ČI. VI. smlouvy převzal.

5. Kupující je povinen poskytnout prodávajIcImu součinnost nezbytnou pro naplnění účelu
této smlouvy, a to zejména:

> umožnit prodávajícímu vjezd do místa dodání zboží dle ČI. V. této smlouvy;

> poskytnout prodávajícímu vhodnou součinnost při manipulaci s dodávaným zbožím
v místě jejich dodání dle ČI. V. této smlouvy.

VIII. jakost, záruka a vady dodávaného zboží

l. prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré
zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy, musí splňovat kvalitativní
požadavky dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky.

2. Prodávající kupujícímu poskytuje záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2165 a násl.
občanského zákoníku na dodávku zboží v délce trvání 24 měsíců.

3. Kupující má v případě oprávněné reklamace vad dodaného zboží právo na bezplatné
odstranění vady. V případě, že reklamovanou vadu není možno odstranit, má kupující
právo na dodávku nového zboží odpovkiaýcich vlastností nebo právo od této smlouvy
odstoupit a požadovat náhradu škody spočÍvajÍcÍ mj. i v případné náhradě sankci
hrazených kupujícím třetím osobám v důsledku pochybení prodávajícího.

4. Nebezpečí škody na dodávce zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí této
dodávky kupujícím.

5. V rámci výzvy je kupující rovněž oprávněn požadovat od prodávajícího doložení
technických a kvalitativních vlastností dodávaného drogistického zboží, a to v souladu
s podmínkami uvedenými v příloze Č.1 s názvem ,,Technická specifikace a ceník", která
je součástí této smlouvy.

IX. Platební podmínky

l. Zálohy nejsou sjednány.
2. Úhrada kupní ceny bude provedena po řádném dodáni zboží v rámci každého dílčího

závazkového vztahu uzavřeného na základě nákupní objednávky a současně po podpisu
příslušného dodacího listu kupujícím.

3. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží budou jednotlivé daňové doklady -
faktury, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle úst. § 28zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti stanovené dle úst. § 435 občanského
zákoníku, jako i ostatní náležitosti dle zvláštních právních předpisů (dále jen ,,faktury').
Faktury budou prodávajícím vystaveny zvláště za každý dílčí závazkový vztah, resp. dle
příslušné nákupní objednávky. Na všech daňových dokladech bude uvedeno číslo
nákupní objednávky. Daňové doklady na vyžádáni kupujícího musí obsahovat i spotřební
daň.

4. Lhůta splatnosti faktur bude činit 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury
kupujícímu, nestanoví-li kupující jinak. Lhůta splatnosti pro placeni jiných plateb z této
smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí
30 kalendářních dnů ode dne doručeni faktury druhé smluvní straně.

5. Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost '
nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn tuto fakturu před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedeni opravy s vyznačením



důvodu vrácení. prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odesláni
vadné faktury zpět prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.

6. Povinnost kupujícIho zaplatit kupní cenu za dodané zboží je splněna dnem odepsání
příslušné částky z účtu kupujícího.

7. Pokud dlužník z jakéhokoli důvodu uplatní zajištěni DPH poukázáním částky daně na
účet u místně příslušného správce daně věřitele, považuje se snížená úhrada závazku
věřiteli a daň zaplacená správci daně za řádnou platbu bez nároku na jakékoli smluvní
nebo zákonné sankce.

X. Sankční ujednáni

l. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plněni je prodávající povinen
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně
však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den
trvání prodlení prodávajIcIho se splněním této povinnosti.

.l. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok
z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

2. Pokud prodávající neodstraní vadu ve lhůtě stanovené v této smlouvě a zároveň v této
lhůtě kupujícímu za vadnou dodávku předmětu plnění neposkytne zdarma náhradní
dodávku, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné
dodávky, minimálně však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za
každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího až do odstranění vady nebo
poskytnuti náhradního plněni, a to pro každý případ reklamace zvlášť'.

3. Pokud prodávající dodá předmět plnění dříve než 5 pracovních dnů před požadovaným
termínem dodávky, tj. termínem uvedeným na písemné objednávce, bez předchozího
písemného odsouhlasení kupujícím, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,5 % hodnoty takto dodaného zboží za každý den předčasné dodávky
z hodnoty dňčího plnění.

4. V případě prodlení prodávajícího s plněním jiné povinnosti dle této smlouvy (např.
nepotvrzeni přijetí nákupní objednávky, poskytnutí řádného plněni dle podmínek této
smlouvy apod.) má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct
tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušeni povinnosti a každý den prodlení
s plněním povinnosti.

5. Prodávající odpovídá za škody vzniklé kupujícímu, které mu způsobil zaviněným
porušením povinností stanovené touto smlouvou nebo obecně závazným předpisem. ·
Prodávající je povinen dle § 2952 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, uhradit
kupujícímu skutečnou škodu a to co poškozenému ušlo (ušlý zisk), přičemž škoda ani
ušlý zisk není limitován žádnou výší.

6. Zánikem nebo zrušením smlouvy nezaniká právo na náhradu škody a ušlého zisku, na
smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinnosti, z jejichž povahy
vyplývá, že mají trvat i po odstoupeni, resp. ukončení této smlouvy (zejména jde o
povinnost poskytnout plnění vzniklé před účinností odstoupeni, či před uplynutím
výpovědní lhůty).

7. Smluvní pokuty se nebudou započítávat na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.

8. V případě nedodržení sjednané částky náhradního plnění dle ČI. l., odst. 5 prodávající
uhradí kupujícímu veškeré prokazatelné škody a náklady, které mu vzniknou
nedodržením smlouvy ze strany prodávajícího (odvod do státního rozpočtu
a příslušenství). Prodávající navíc uhradí kupujícímu také smluvní pokutu ve výši 5 %
prokazatelné škodné částky.
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9. Pokud smlouva uvádí, že zaplaceni sjednané smluvní pokuty nemá vliv na možnost
smluvních stran požádat o náhradu způsobené škody, platí že ustanoveni § 2050 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se v takovém případě nepoužije.

XI. Komunikace mezi smluvními stranami

l. přijetí zpráv zaslaných jednou smluvní stranou prostřednictvím faxu nebo e-mailu musí
být potvrzeno druhou smluvní stranou faxem nebo e-mailem do 16. hodiny následujícího
pracovního dne od přijeti, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak.

'. Zprávy zasílané faxem nebo e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje
oprávněných osob smluvních stran, a to pro účely plnění.

3. Ostatní písemná korespondence bude zasílána na adresu sídla smluvní strany.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního
spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informuji. O této změně
není nutné uzavírat písemný dodatek ke smlouvě.

5. Oprávněné osoby:

Oprávněné osoby na straně kupujÍcÍho:

5.1 Ve věcech smluvních: Ing. Martin Sněhota, e-mail: snhota.m@vop.cz

5.2 Ve věcech obchodních: Ing. Jakub Remiáš tel.: 556 783 531, e-mail:
remias.j@vop.cz

5.3 Pro účely plnění - Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42

Jméno a příjmerň: Ing. Ivana Klimčíková

Tel.: 556 783 287

e-mail: klimcikova.i@vop.cz

Oprávněné osoby na straně prodávajícího:

5.4 Ve věcech smluvních: Ing. Jiří Molák

5.5 Ve věcech obchodních: Ing. Jiří Novák, 602 754 367

5.6 Pro účely plnění: Bohumín, Čs. Armády 360, PSČ 753 81

Jméno a příjmení: Ing. Jiří Novák

Tel.: 602 754 367

e-mail: kance|arskepotreby@securitY-monit.cz

XII. Závěrečná ujednání

l. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

2. Prodávající musí být pojištěn pro případ, že kupujícímu způsobí škodu svými dodávkami
materiálu do výše 200.000,- KČ (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Tato pojistka musí
být platná po celou dobu platnosti rámcové smlouvy a prodávající je povinen ji
kupujIcImu na vyžádání předložit. Nesplnění podmínek uvedených v tomto odstavci je
považováno za podstatné porušení smlouvy.

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu je možné jen v písemné podobě.
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4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah kdykoliv vzájemnou písemnou dohodou.

5. Smluvní strany se dohodly, že závazek plnit smlouvu zaniká jednostranným
odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou s tím, že
podstatným porušením smlouvy je zejména:

F

a) prodlení s dodáním zboží v době plnění dle ČI. lV. této smlouvy po dobu delší než
pět kalendářních dnů,

b) nedodržení smluvních ujednáni o záruce za jakost,

c) neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení
dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po
doručení první výzvy,

d) nepředložení pojistné smlouvy dle ČI. XII.

6. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

7. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu bez uvedeni důvodu vypovědět ve lhůtě
1 měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce náskdujicího po doručení výpovědi
prodávajícímu.

8. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, že souhrn uznaných
reklamací za období 1 měsíce činní nejméně 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun
českých) bez DPH, nebo v případě, že v období 2 měsíců kupující u prodávajícího
uplatňoval 3 případy zboží dodaného v rozporu s ustanovením této smlouvy.

9. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své
vzájemné závazky a pohledávky vyplývajIcí z této smlouvy do 30 dnů od právních účinků
odstoupení.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující
obdrží dvě a prodávající jedno vyhotovení.

12. Kupující bere na vědomí, že smlouva bude zveřejněna ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o
registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

13. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha:

příloha č. 1 - Technická specifikace a ceník

Příloha č. 2 - Základní povinnosti osob vstupujÍcÍch/vjíždějícÍch do areálu podniku
VOP CZ, s.p.

V Šenově u Nového Jičína dne .EM". B: /j7 V Brně dn, ^¥ O1. Li:"
'm-

VOP CZ, s.p.



Veřejná zakázka: Dodávky drogistického zboží
Rámcová smlouva č. 208/2016/V/5/3/ŘÚNAK-116

Příloha č. 1- Technická specifikace a ceník ==

, ' k i ' " " . ,.,.t, , .., n "N' '" · L 'N A" -.' .a- .-" " · · l! · . L A &. L » ~ňdjj! C 0%
"ý, Měrná . r '" '"mm" m,š&=~.pkdpokládaný oční jednotková cena v Nabídková cena v Kč bezČíslo artiklu Název 2 :. jednotka - odběr Kč bez DPH/MJ DPH

Mj
technický benzin čistící 80/110; hustota pň 15"C 692 až 713 kg/m3; vzhled vizuálně jasný-čirý; obsah N-Hexanu max, 4 % STN 656150:

111113001300 Čisticí benzin obsah aromátů max. 0,2 % STN 656150: refractive index 1,397 STN 650341: aniline point 69"C STN 656180, baleni sud 200L (sud je vratný L 2 000
- vmcl po 'spot/bbován/ dodavate/i/

konzervační olej ve spreji aerosol; zamezující korozi: obsahlge složky: butan 5,5% CAS 74-98-6; butan 19,5% CAS 106-97-8 číslo ES 203-
245131003100 olej konzervační 448-7; teplotní třída propan-butan T2; teplotní vzníceni 365'C; hustota při 20°C 786kg/m3; tenze par při 20'C 0,35MPa, např. Sheron KS 240

Konkor balení 300 ml

- -. . aerosolový přípravek sloužÍcÍ k odstranění zoxidovaných a sulfidových vrstev kontaktů; vhodný pro stříbrné a postříbřené kontakty i pro KS 100245131003400 Olej astici kovově kontakty detekové materiály z barev. kovů; zabraňuje další oxidaci a sulfidaci kontaktu, např. Sheron kontakt, baleni 150ml

maZvo na ložiska, Čepy, elektrická a startovací zařízeni, zámky a jejich převody, jízdní kola i lyžařská vázání. Účinkuje jako separátor při

lisováni a odléváni plastických hmot, pryskyřic a pryžových výrobků. · Oproti minerálním olejům neztrácí užitné vlastnosti ani při teplotách245141004500 Sdkal spray pod O °C a nad 150 °C a oddává oxidaci i při vyšších teplotách. V zimním období je vynikajícím pomocníkem pro motoristy · Chrání před KS 100

vlhkosti kožené. chromované, poniklované a další materiály. baleni 300 ml.

. . , . . . W,. . profesionální mycí pasta se speciálním mikroabrazivem k odstranění těžkého znečištěni rukou; odstraňuje tuky, oleje, saze, inkousty;245194013100 ČiStlCl prostředek na silne znecistené ruce , , . .. , , - . KS 1 000
obsahuje zvlačnuµci přísady, baleni 500 q, např. Vansolvik

245195018600 Voda destilovaná destilovaná voda pro technické účely; všestranné poUti; měrná elektrická vodivost 25yS.cm-1, baleni 5L L 1 500

246521300100 Čisticí prostředek odstraňující barevné přípravek na umývání stříkacích pistoli; směs ketonů a aromatických uhlovodíků; hustota max.0,96g/cm3; odpařivost 3-8; barva mg j
znečištěni na manuálních přístrojích max.10mA, baleni sud 200L (sud je vratný - vrací po spotibbovánl dodavateli} , např. P8500 KG 20 000

. . . . . . univerzální kontaktní lepidlo na různé savé i nesavé materiály: bez obsahu toulenu; na všechny pevná lepení; báze: poIychloroprén, barva
247421009300 Chemicky prostředek lepicí tekutý, na různé . . .. . . ,světle-bézova, hustota 0,86g/cm3 při "20"C, odolnost max. do "70"C: pevnost v odlupovani 0,99kN/m; obsah netěkavých látek cca 23,5% KS 10

plochy obj " doba odvětráni cca 15minut, baleni tuba 120 ml, např. Chemoprén

. . . . . . . univerzální kontaktní lepidlo na různé savé i nesavé materiály; bez obsahu toulenu; na všechny pevná lepeni; báze: polychloroprén, barva247421009400 Chemicky prostředek lepío tekutý, na různě .. . . . , .
plochy světle-bezová, hustota 0,86g/cm3 při +20'C; odolnost max. do +70'C: pevnost v odlupovani 0,99kN/m; obsah netekavych latek cca 23,5% KG 70obj.: doba odvětráni cca 15minut, baleni 800 ml, např. Chemoprén

. . . . spec. kontaktní lepidlo pro extrémně namáhané spoje s vyšší odolnosti: bez obsahu toluenu; vysoká okamžitá pružnost; plně vodovzdorné247421009900 Lepia prostředek tekutý, voduvzdorny ... . . , . . KS 5
lep.; odolnost vůči teplotě az do 120 C; barva matně-žlutá; hustota 0,89a/m3. baleni 4,5 L, např. Chemopren

257214000900 Tekutá mycí suspenze s pumpičkou mýdlo na myti silně znečištěných rukou s mechanickým dávkovačem - pumpičkou, baleni 500 q, např. RUTO KS 5
257214001800 Toaletní mýdlo jemné toaletní mýdlo s přírodními výtažky - např. Palmolive. Požadovaná qramáž 1 ks = 100 KS 6 000

Mýdlo tekuté tekuté - náplň TORK Mevon 55 . . . . . . .257214002200 475 ML Nahradni patrona s krémovým mydlern do dávkovačů TORK 475 ml. Např. TORK Mevon 55 475 ml KS 80

257214002400 Parfémovaný čisticí prostředek na ruce, tekuté jemné tekuté mýdlo s antibakteriální přísadou pro myti a ošetřováni rukou: obsahuje triclosan, tenzidy; baleni 5 litrů KS 140
mýdlo

257214002700 jemně krémové tekuté mýdlo jemně krémové tekuté mýdlo s při emnou vůni jasmínu či levandule a neutrálním ph, např. FAX. Baleni 500 ml. KS 5

. . , tekuté mýdlo pro použiti v dávkovačích na tekuté mýdlo. SloZeni mýdla voda, anioaktivní a neionogenní tenzidové směsi, glycerin, kolagen257214003000 Tekuté mýdlo pro použiti v dávkovačich .. . . . . . . . ' KS 110
leatin, perleť', barvivo, parfém a konzervační prostředky. pH 5,5 - 6, např. Amadeus. Pozadovany ob!em 1 ks = 1 l

přípravek určený k cílené péČi o pokožku nohou, osvěžuje, prokrvuje, zabraňuje tvorbě kožních plísni a pachu,
Lehký rychleschnoucí deo spray se svěží vůni je určený k cílené péči o pokožku nohou. Kombinace účinných látek poskytuje dioumtrvajici257214003800 Deodorant na nohy . .. . , . . . . . . . . . . KS 450ochranu před vznikem nezadouciho pachu. Pusobi téz preventivně proti tvorbě phsni. Čajovmkovy olej spolu s mentolem a kafrem navic

nohy osvěží. pomůže zbavit únavy a dodá jim chladivý pocit. např. deodorant PEO baleni 150 ml,

, repelentní připrávěk na kůži; složeni: Propan 6-7 % CAS 74-98-6, Ethanol 48-49 % CAA 64-17-5, Deltamethrin (ISO) 0,01 % CAS 52918-63-257214003900 Repelentní prostředek v postřikovači l -' · . KS 5
Butan 23-24 °0 CAS 106-97-8 cislo ES 203-448-7, objem 150 ml, např, Astrid

257214004900 Náhradní náplň pro osvěžovač vzduchu náhradní náplň pro osvěžovač vzduchu obsahující směs vonných olejů určený pro elektrický difuzér - například Briše. KS 130
jemné tekuté mýdlo je ideální pro běžné mytí rukou. Cisti a aktivně hydratuje pokožku. jemné, k pokožce šetrné složeni. Šetrné k životnímu

257214005700 Mýdlo tekuté TORK Mevon 55 1L prostředí, ekologické označení Nondic Swan a EU Flower. Jednorázová láhev včetně dávkovací pumpičky, zabraňuje riziku přenosu bakterii. KS 90
např. TORK Mevon 55 1L

má nejvyšší možnou koncentraci látek pro odstraněni skvrn. Obsahuje vysoký podíl látky TAED, jde o aktivátor bělidla, který umožňuje
výkon bělici sloŽky Percarbonatu již při nízkých teplotách 30-60"C. Unikátní a velice účinnou látkou je Texcare neboli ,Aktivní odstraňovač

257411003500 Prášek na praní skvrn" V kombinaci s triozymem (enzym skládajíci se z proteazy, cellulazy a amylazy), je spolehlivý zejména při odstraňováni odolný'h ks 10
mastných či pigmentových skvrn a nečistot obsahující bílkoviny, jako jsou např. krev, omáčky, tráva a vejce. Poradí si i se znečištěním s
obsahem škrobu, jako jsou např. št'ávy či polevy a rýžový nebo bramborový škrob. je aktivní již při nižších teplotách. Prádlo se vlivem

vysokých teplot nepoškozuje. Baleni 4 kg, např. Persii Gold

257411006000 Kostky pisoárové čisticí a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení, určený ke vkládáni do pisoárů zejm. k užiti v komunální hygieně. Zabraňuje tvorbě KS 100
usazenin a slouží k dezodoraci prostor WC, se svěží vůni.např. PISOAR LARRIN DEO OCEÁN baleni 90Oq

změkčuje vodu a rozpouští špinu. je vhodná pro namáčeni prádla i předpírku,Při mytí rychle uvolňuje zastaralé nečistoty a rozpouští
257511005200 Namáčecí a prací prášek mastnou špinu Může se pouŽit i k myti skla a nádobí. Dobře čisti umyvadla, vany a jiné keramické a smaltované povrchy. např,: Žabka, KS 250

balení 40Og
257511006600 škrobový prostředek na prádlo tekutý škrob; ztekucený přírodní škrob určený na apretaci textilu; hodnota pH 2-4, baleni 500 ml, např. Q Soft KS 20
257511009500 Houba velká tvarovaná houba, rozměr 150 x 70 x 45 mm, na jedné straně abrazivní vrstva KS 5
257511030000 Avivážni prostředek na prádlo obsahu ící kationtové povrchově aktivní látky. které prádlo změkčuji, barviva a samozřejmě vůně, baleni 2 L, např, Silan KS 15



, . tekutý univerzální přípravek cňstraňujici mastnotu, běžné i zaschlé nečistoty z podlahy a povrchů, ošetřenému povrchu lesk a příjemnou KS 300257511035200 Ci$tici prostředek vůni. Balení 750 ml např. SAVO Univerzal
tekutý přípravek s rozprašovačem na odstraněni vodního kamene, zbytků mýdla a jiných nečistot na keramických plochách plisnl a

257511035600 Čistící a desinfekční přípravek na koupelny kvasinek, které se mohou vytvořit v podobě nežádoucích skvrn na okrajích vany, umyvadla, ve sprchovém koutě, Navíc povrch vybělí a KS 30
vydezinfikuje. baleni 500 ml např. Savo koupelny

2575110'40000 WC závěs závěs do wc mísy pro krásně voňavou toaletu, pro vůni, dezinfekci, bohatou pěnu a odstraněni vodního kamene. např. Bref KS 160

. . spray výrobek proti prachu, prostředek na odstraněni skvrn, otisků prstů apod. ze dřevěných, skleněných a jiných povrchů. Baleni 250 ml, KS 10257511045100 Čističi prostředek spray např. PRONTO proti prachu hnědé

257811010200 Mycí pasta na ruce speciální mycí pasta s abrazivními účinky na myti silně znečištěné pokožky rukou. Baleni 450 A např. SoNina KS 750speciální mycí pasta na ruce, obsahující šetrná přírodní abraziva a oleje se schopnosti rychle odstranit nečistoty rukou. Balení 500 g, např· KS 4 000
257811010300 Mycí pasta na ruce 1SOFA Eco

. saponátový odstraňovač špiny na podlahy, kuchyňských a hygienických zařízení a ostatních nesavých povrchů, obsahující tenzidy. Balení KS 10257831012500 UnivezálnI Čisticí prostředek 750 ml, např. Fixanela flower
čistič na nerezové plochy vyčisti plochy z nerezu, odstraní mastnotu a zanechá příjemnou citrónovou vůni. Díky jeho hustému složeni přilne

257831012700 Čisticí odmašťovací prostředek univorzální na čištěnou plochu a nestéká po ni. Tím pomůže k perfektnímu odstraněni špIny. je vhodný na velké plochy, jako jsou ledničky, mrazničky, KS 80
digestoře apod, baleni spray 750 ml, např Brii

čistící a dezinfekční přípravek. Odstraňuje mastnotu, zažranou špInu a skvrny. Zničí všechny bakterie. je možné používat v celé
domácnosti, a to jak v neředěném stavu, tak ředěný s vodou. Ředěný tekutý je možné použít na podlahy, kachličky, umyvadla, pracovní i

. ., jiné větší plochy v domácnosti a také pro běleni prádla. vhodný je i pro čištění a dezinfeká úklidových pomůcek. Neředěný tekutý je ideální KS 100257831013300 Tekutý Qstič WC na čištěni toalety, odtoku vany a kuchyňského dřezu, Účinná sloZka chlornan sodný a povrchově aktivní látky v přípravku se po použiti
rozkládají na soli a vodu. čištěný povrch je ihned michý a nejsou na něm žádné škodlivé ani jedovaté látky Hustý gel a úsporné dávkování

jsou zárukou hospodárného použiti, baleni 750 ml. např. Domestos

257831014000 Gelové WC pá$kY vonící qelové PáskV do WC, bez potřeby závěsu s čisticími s desinfekčními účinkY, hmotnost 27 A, např. Duck Fresh Stick KS 100
257831016400 Čistič oken tekutý čisticí prostředek s rozprašovačem na skleněné a hladké omyvatelné plochy, baleni 750 ml, např. Krystal čistič oken KS 50
257911019100 Čisticí prostředek tekutý krémový abrazivní čisticí přípravek na špínu, mastnotu a vodní kámen. 500 ml, např. Cif Cnoam KS 500

, . . Koncentrovaný prostředek s rozprašovačem určený k odstranění plísně např. ve spárách,mezi dlaždicemi,na stěnách apod.Čisti povrchy KS 30257911019800 Přípravek proti phsnim nejen od plísní ale i tmavých skvrn. Balení 500 ml, např. Q-Power Stop plísním

257981020000 Čigtici prostředek na koupelnová potrubí rozpustnost ve vodě 20°C 109g/100cm3 H2O; efektivně odstraňuje mastnotu, usazené nečistoty rostlinného a živočišného původu, balení 1 KG 21

. přípravek s vysokou koncentraci aktivních látek usnadňující odstraňováni větších nánosů vodního kamene, rzi, silnějších vrstev KS 330257981020700 Čistici přípravek mechanických nečistot a k zajišťuje vysoký lesk s vodoodpudivým efektem a antibakteriální přlsadou. baleni 750 ml např. Krystal koupelny

přípravek na podlahy s obsahem Alfalkoholu pro dokonalé čištění a ochranu všech nesavých povrchů včetně plovoucích podlah. Baleni 750 KS 60
257981020800 přípravek na podlahy ml, např. Krystal na podlahy

insekticidní přípravek aerosolový proti létajícímu a lezoucímu hmyzu; obsahuje: Nafta těžká, hydrogenačně rafinovaná 38-39 % číslo CAS KS 20
257%1031000 Spray proti hmyzu 64742-48-9 Xn, objem 400 ml

257982021200 Osvěžovač vzduchu osvěžovač vzduchu s knotem, newraIÍzujÍcÍ pachy a osvěžu ici vzduch. Balení 375 ml, např, Briše Nikolas KS 140
, 257982024200 Čistič WC gelový přípravek čistící s každým spjácřinutim, odstraňu ící vodní kámen. Např.: Duck Fresh Discs hmotnost 35 ml KS 90
257982024700 Owěžovač vzduchu ve spreji osvěZovač ve kterém účinné látky zachytí pachy ve vzduchu, neutralizu í e a trvale odstraní. Např.: Ambipur či Briše ba|gní 300 ml KS 50
257989020000 Příruční lopatka kovová lopatka kovová malá; materiál pozinkovaný plech; rozměry šíře 110 mm KS 50
257989020600 Manuální nástroj pro rozprašováni chemikálii mechanický rozprašovač; obsah 1L; materiál plast; výška 28cm ks 130
257989021400 Rozprašovač s pumpičkou 2L Ruční rozprašovač s pumpičkou - ROSA mosazná tryska, objem 2 l. KS 15

257989022600 Čistící prostředek na nádobí, houbička jemná kuchyňská pěnová houbička malá, s jednou zdrsněnou stranou; baleni folie 10ks; materiál pěnovka; šířka Sem x délka Bcm KS 850

257089023000 PVC kbelík, 12 l plastové vědro o ob emu 12 litrů; pevná plastová či kovová ruko eť. KS 40
257989025000 Vědro pozink. 12L pozinkované vědro 12 l, výška 28 cm, průměr 28 cm KS 20
257989025300 Čisticí prostředek na pDd|ahY mop, vědro úklidová souprava: mop páskový, kbelík, ždímač, hůl KS 10
257989025800 Hůl šroubovací Násada kovová s potahem K470. jemný závit, délka 130cm ks 10
257989028300 Smetáček a lopatka souprava smetáček " lopatka s lištou, plast, různé barvy. KS 20
413712246400 Lopata hliníková velká " hůl lopata hliníková velká, rozměr 340 x 350 mm + násada lopatová 130 cm · hnutá nebo rovná) KS 20
559000000100 Drátěnka na nádobí drátěnka kovová, hmotnost 30A KS 230
614360012300 Hůl smotáková násada smetáková dřevěná, délka 140 cm, KS 90
616111002600 Kartáč rýžák na hůl kartáč rýžák na hůl - dřevěné těleso, vlnitá sYňtétická vlákna - po|Vp'opYlenová. KS 15
616423117000 Souprava WC 3Quprava WC plast, kartáč průměr 85 mm, kulatá nádobka. KS 10
616512120400 Smeták na hul 30 cm dřevěné těleso 30 cm, směs žíně, na hůl KS 20
616512120500 Ruční dřevěný smeták dlouhý, krátká hlava dřevěné nelakované těleso; bez závitu; směs žíně a syntetických vláken; ručně zatahovaná vlákna; 30 cm KS 170
616512120600 Ruční dřevěný smeták dlouhý, dlouhá hlava smeták na hůl 60 cm, dřevěné těleso, kovový držák hole; směs syntetických vláken (PET+PP) KS 35
616512120700 Smeták na hůl 80CM dřevěné těleso d. 80 cm, syntetická vlákna, kování. KS 25
516512120800 Smeták sálový s 40 CM dřevěné těleso d. 40 cm, syntetická vlákna, kováni. KS 35
516531124600 Koště chodníkové s holi 120 cm rozměry 250 x 56mm PVC KS 100
616811143300 Štětec lak. č. 4 štětec kulatý, dřevěné držadlo, směs štětiny' a žíně. KS 350
616811143900 Štětec natěrači, velikost č. 8 štětec natěračský kulatýj dřevěné držadlo; směs štětiřiY a Žíně; velikost č. 8, VD 43 mm KS 30 '

. .. , rukojeť: plast - poHprop*en; kovová zděř: Fe pásovina povrchově upravená niklováním nebo zinkováním; lepidlo: dvousložkové epoxidové; KS 60616812146500 Štětec americký pnrodni, šíře 20 mm vložky po|YpropY|en: osazeni: 100% čínská 2xvařená přírodní prasečí štětina, šíře 20 mm

. . , ,. .. rukojeť: plast - poNpropy|en; kovová zděř: Fe pásovina povrchově upravená niklováním nebo zinkováním; lepidlo: dvousložkové epoxidové; KS 30 1:616812146800 Štětec amencky prirodni, šíre 30 mm - °· 4 " ' " ' " žvlozky po|YpropY|en; osazeni. 100 o čínská 2xvařená přírodní praseči štětina, šíre 30 mm



616812147100 Štětec americký přírodní, šíře 50 mm rukojeť: plast - polypropylen; kovová zděř: Fe pásovina povrchově upravená niklováním nebo zinkováním; lepidlo: dvousloŽkové epoxidové: KS 5vložky: pdypropylen; osazeni: 100% čínská 2xvařená přírodní prasečí štětina, šíře 50 mm

615812147300 Štětec americký 2,5,, plochý plastové držadlo, čistá štětina. šířka: 2,5" = 6,35 cm, tloušťka: 16 mm, viditelná délka štětiny: 53 mm KS 5

. . .. .. rukojeť: plast - polypropylen: kovová zděř: Fe pásovina povrchově upravená niklováním nebo zinkováním: lepidlo: dvcmsloZkové epoAdové: KS 5616812147400 Štětec americky pnrodni, šíre 70 mm - , '- 0/ "' ' ' ' ' "'"vIozkf poiYp opylen: osazeni. 100 q ctmká 2xvařena přwodni prasečí štětina, sire 70 mm

616812147500 Štětec americký 3.5,, plochý plastové držadlo, čistá štětina, šířka: 3,5" = 8,89 cm, tloušťka: 19 mm, viditelná délka štětiny: 65 mm KS 5
616812147600 Štětec americký 4,, plochý plastové držadlq čistá štětina, šířka: 4" = 10,16 cm, tloušťka: 21 mm, viditelná délka štětiny: 65 mm KS 5

. rukojeť: plast - polypropýen; kovová zděř: Fe pásovina povrchově upravená niklováním nebo zinkováním; lepidlo: dvousložkové epoxidové; KS 100616814149800 Štětec zárohák, vehkost Č.1,, vložky: poIy'propy'len: osazeni: 100 % čínská 2 x vařená přírodní prasečí štětina, velikost Č.1

616814149900 Štětec zárohák 1,5,, štětec zárohák, plastové držadlo, čistá štětina, ti. 8 mm. KS 70

. . rukojeť: plast - pdypropýen; kovová zděř: Fe pásovina povrchově upravená niklováním nebo zinkováním: lepidlo: dvousloŽkové epoxidové'6168141 50000 Štětec zárohák, velikost C.2,, - l - ' KS 40viozkY: po|YpropY|en; osazeni: 100 % čínská 2 x vařená přírodní prasečí štětina, velikost C.2

615814150100 štětec zárohák 2,5,, štětec zárohák, plastové držadlo, čistá štětina, ti. 8 mm, KS 70
rukojeť: plast - polypropylen; kovová zděř' Fe pásovina povrchově upravená niklováním nebo zinkováním; lepidlo: dvousložkové epoxidové'

6113814150200 Štětec zárohák, velikost Č.3,, l · · - ' KS 70vložky: pďYpřopykn; osazeni: 100 °0 čínská 2 x vařená přírodní prasečí štětina, velikost c.3

691000000300 Hadry čistící čisticí řezaný textil lisovaný, plátno, košilovina - neobsahuje pevné přiměsy, baleni 10 kg ve folii. KG 10 000

694000000200 Cistici prostředek látkový na nábytek, prachovka bílá netkaná: rozměr cca 50x50 cm KS 400
prachovka

694000000300 Čisticí prostředek látkový, hadr podlahovY savý podlahový hadr; rozměry 50x60 cm KS 300
694000001500 Hadr velký mycí z mikrovlákna, rozměry utěrky 60 x 40 cm , Mikrovlákno užití za sucha i za mokra. Extra savé vlastnosti KS 210
757000000500 Čističi prostředek alkoholový obsah ethanol 95%j CAS 64-17-5; Methanol "3% CAS 67-56-1; Acetaldehyd "0,1% CAS 75-07-0 L 160

28091126000001 štětec školní 10 velikost 10, viditelná délka emnY živočišných vláken 20 mm, dřevěné, lakované držadlo KS 150
29200090600001 Čisticí tekutý prostředek na nádobí pmstředek na myti nádobí s vynikajld odstraňování mastnoty i ve studené vodě. Baleni 0,5 L, např. JAR KS 500

29200170900001 Krém na řuc8 pmmašt'ujíci ochranný krém na ruce vhodný pro péči o vysušenou, popraskanou a odmaštěnou pokožku, baleni 100 ml, např. Indulona KS 3 000

. Pisoárové sitko z pružného PVC, parfémované, vhodné do všech typů pisoárů, zabraňuje usazováni vodního a močového kamene, KS 140257411006300 Sitko do pisoáru, parfemované eliminu,je pacht

, , . . , Čisticí krém s velmi vysokou účinnosti, univerzální použití (nádobí, vany, UH, smalt a keramiku), parfemovaný, odklápěcí vÍčko. Baleni KS 40257511040300 ČiStfCl krém, jemný 600q, Např. Real Classic tekutý krém.

257981020100 Bělici prostředek Tekutý bělici prostředek , parfémovaný, pro předpíráni a běleni prádla, Baleni 1L, např. Savo Perex KS 15 '

28091124800001 Štětec školní 6 Štětec kulatý s jemnými živočišnými vlákny délky 14 mm, držadlo dřevěné lakované KS 400

28091124900001 štětec školní 4 Štětec kulatý s jemnými živočišnými vlákny délky 13 mm, držadlo dřevěné lakované KS 400

28091125800001 Štětec školní 8 Štětec kulatý s jemnými živočišnými vlákny délky 18 mm, držadlo dřevěné lakované KS 400
Univerzální čisticí prostředek k odstraněni nečistot, pomáhá zachovat původní vzhled a barvu ošetřených pOvrChů, parfemovaný. Balení 1L- KS 100

60022005550006 Čisticí prostředek Např. Sl\\/O UNIVERSA|,

80022000310008 Utěrka univerzální barevná, balení 3 ks, rozměr 34x38 cm, složeni viskóza 85 %, polypropylen 15 %. BA 60
Cdkem za koš v Kč bez DPH 1 239 000,00 Kč

Identifikační údaje:

Název/jméno prodávajícího: Monit plus, S.ř,Q. --7

ic: 27687660

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajiciho: Ing. Jiří Molák, jednatel

,



Příloha č. 2 Rámcové smlouvy č. 208/2016N/5/3/ŘÚNAK-116

Základní povinnosti osob vstupujících/vjÍždějÍcích do areálu
podniku VOP CZ, s.p.

1 Definice základních pojmů

1.1 Externí pracovník
je osoba či zaměstnanec společnosti, která se nachází s podnikem VOP CZ, s.p. ve smluvním

vztahu, na jehož základě provádí tato společnost plnění pro podnik VOP CZ, s.p. jakožto dodavatel.

1.2 Obeznámená osoba
osoba zajištěná dodavatelem, jenž je pověřená zprostředkováním vstupu a komunikaci

s ostrahou u osob nehovořících českým ani slovenským jazykem. Obeznámená osoba musí hovořit
českým nebo slovenským jazykem. Tato osoba musí být předem podrobně obeznámena s náplní
činnosti, kterou má v podniku externí pracovník vykonávat a o těchto skutečnostech podat ostraze při
vstupu relevantní informace, a to minimálně v rozsahu průvodního listu.

1.3 Pracovní činnost
Jedná se o jakoukoli činnost zaměstnanců dodavatelských firem, která je předmětem pracovně-

právních a obchodně-právních vztahů mezi VOP CZ, s.p. a třetími stranami. Tato práce je prováděna
v areálech VOP CZ, s.p. Pracovní činností je míněno i řízeni osobního či nákladního vozidla.

1.4 Prvotní dokumenty
Závazná pravidla pro vjezd vozidel externích dopravců a dodavatelů do areálu podniku
Poučení pro osoby vstupující do areálu za účelem provádění prací
Průvodní list s uvedením kam externí pracovníci jedou, za kým jedou, s uvedením důvodu vjezdu -

činnosti, kterou budou v areálu vykonávat, uvedení tel. kontaktu na kontaktní osobu VOP CZ, s.p.,
jenž je za ně odpovědná. V případě dopravců pro koho, kam a co vezou.

2 Základní povinnosti dodavatele

Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či osoby, které provádí plnění pro odběratele
prostřednictvím dodavatele (popř. jejich zaměstnanci), neovládají-li český nebo slovenský jazyk, byli
vybaveni Průvodním listem, vyhotoveném v českém jazyce. Vedle těchto údajů zde musí být
bezpodmínečně uveden kontakt na obeznámenou osobu.
Dodavatel je zároveň povinen zajistit překlad prvotních dokumentů do jazyka srozumitelnému
dopravci. Za správnost překladu ručí dodavatel. Externí pracovník je poté povinen mít u sebe
podepsanou jak českou verzi, tak příslušnou jazykovou mutaci.

3 Hlavní povinnosti osob vstupujících/vjÍždějících a pohybujících se
v areálech VOP CZ, s.p.

Dbát pokynů, příkazů a rozhodnutí strážných při průchodu/průjezdu strážnicí i při pohybu kdekoliv
v areálu podniku VOP CZ, s.p.

Při průchodu/průjezdu strážnicí a rovněž kdekoliv v areálu umožnit strážným kontrolu
přenášeného/převáženého hmotného majetku včetně kontroly ručních zavazadel, vozidla a jeho
nákladu. V odůvodněných případech se podrobit osobní prohlídce.

Nepoškozovat a neznečišťovat komunikace ani silniční zařízení (závory, dopravní značky apod.)
V případě vzniku materiální škody v areálu VOP CZ, s.p. tuto ve výši skutečných nákladů na
opravy uhradit.

Podrobit se na pokyn strážných při vstupu/vjezdu, opouštění a kdekoliv v areálu VOP CZ, s.p. a v
kteroukoliv denní dobu, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. S výsledky
kontroly jsou kontrolované osoby seznámeny a mohou se k nim eventuálně v 'ádřit. V ří adě



pozitivního výsledku jsou kontrolované osoby dále povinny odevzdat vstupní doklad a neprodleně
opustit areál VOP CZ, s.p.

Z důvodů zajištěni bezpečnosti v areálu VOP CZ, s.p., který vzhledem k specifickému prostředí
vyžaduje zvýšené nároky na dodržování bezpečnosti, důsledně dodržovat ustanovení zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, včetně dodržování
povolené rychlosti, respektováni dopravního značení a parkování na vyhrazených místech.

3.1 Osobní ochranné prostředky pro externí zaměstnance

3.1.1 Reflexní vesta

Každý externí pracovník musí používat reflexní vestu libovolné barvy s jasným a čitelným nápisem
firmy, pod kterou v areálu VOP CZ, s.p. provádí pracovní činnost.

3.1.2 Ochranná obuv

Každý externí pracovník je povinen používat v areálu podniku VOP CZ, s.p. jako standard ochrannou
obuv standardu ,,S1" a vyšší.

3.1.3 Ochranný oděv

Každý externí pracovník je povinen používat v areálu podniku VOP CZ, s.p. pouze certifikované
ochranné oděvy vhodné pro danou činnost podle vyhodnocených rizik. Je zakázáno používat kalhoty
se zkrácenými nohavicemi nebo jinak upravované části OOPP.

3.2 Hrubé porušeni pravidel vedoucí k okamžitému vykázání z prostor VOP CZ, s.p. a zákazu
vstupu/vjezdu do areálu VOP CZ, s.p.

výhrůžky nebo agresivní jednání
Sexuální obtěžováni nebo rasová či náboženská nesnášenlivost
Krádež
Nepovolený vstup do zakázaných zón
Vystavování sebe nebo svého okolí smrtelnému riziku
Pozitivní dechová zkouška nebo přechovávání alkoholu v prostorách areálu VOP CZ, s.p.
Odmítn utí, maření nebo zmaření zkoušky na alkohol či jiné návykové látky
Opakované porušování základních povinností uvedených v tomto dokumentu nebo vyplývajícich ze

zákoníku práce
Nepovolené pořizování fotografií či videozáznamů

Výhrůžky - především pak slovní útoky na členy ostrahy kvůli výkonu jejich povinnosti.

Agresivní jednání - Za agresivní jednání se mimo jiné považuje úmyslné blokování prostoru před i za
závorami zabraňujícím pohybu vozidel přes vrátnici VOP CZ, s.p., a to jakýmkoliv způsobem.
Agresivním jednáním se rozumí i neuposlechnutí opakované oprávněné výzvy členů ostrahy či jiné
oprávněné osoby.

Vystavováni sebe nebo svého okolí smrtelnému riziku - za toto jednání se považuje i agresivní,
nebezpečná jízda vozidlem v areálu VOP CZ, s.p., především pokud takovou jízdou dojde k ohrožení
života či zdraví osob nebo majetku.

Opakované porušováni základních povinností - jednání konkrétního jedince, mající znaky úmyslného
a soustavného nerespektováni základních povinností externích pracovníků a pracovníků firem
v pronájmu.

3.3 Zákaz fotografování

Ve všech prostorech společnosti VOP CZ, s.p. je zakázáno pořizovat fotografie či videozáznamy.

V případě přistižení je osoba povinna na vyzváni fotografie smazat. výjimku tvoří fotografování
povolené v souladu s vnitřními předpisy společnosti VOP CZ, s.p.



3.4 Mlčenlivost

Dodavatel se zavazuje zachovávat přísnou mlčenlivost o veškerých důvěrných informacích, o kterých
se v průběhu spolupráce s odběratelem dozví. Za důvěrné informace se ve smyslu tohoto článku
považuji veškeré informace, které budou jako takové označeny nebo jsou takového charakteru, že
mohou v případě zveřejněni přivodit kterékoli smluvní straně jakoukoli újmu, bez ohledu na to, zda
mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Dodavatel se zavazuje, že tyto skutečnosti
nesdělí ani nezpřístupni třetí osobě, pro sebe nebo pro jiného nevyužije či nezneužije a tyto bude
uchovávat takovým způsobem, aby se tyto nedostaly do rukou třetí osoby. Tento závazek není časově

omezen a není dotčen případným skončením uzavřené smlouvy. V případě, že dodavatel
neoprávněně použije důvěrnou informaci v rozporu s tímto ustanovením či právními předpisy, je
povinen k náhradě škody z toho vzniklé a je povinen vydat to, oč se obohatil.
Dodavatel souhlasí s tím, že samotný fakt uzavření smlouvy s odběratelem není kryt povinnosti
mlčenlivosti a výslovně souhlasí s tím, že odběratel je oprávněn spolupráci s dodavatelem veřejně
deklarovat a dává pro tento účel souhlas ke zveřejnění samotné smlouvy nebo k jejímu poskytnuti,

zejména pak orgánům státní správy.

4 Firmy v pronájmu v areálu podniku VOP CZ, s.p.

Firmy mající pronajaté prostory v areálu podniku VOP CZ, s.p. jsou povinny řídit se vnitřními předpisy
VOP CZ, s.p.

1 Důkazní břemeno

K prokázáni porušení základních povinnosti VOP CZ, s.p. bude užito nás|edujÍcÍch důkazních břemen:

Fotografie pořízené vnitřním kamerovým systémem podniku VOP CZ, s.p.
Fotografie pořízené kterýmkoli zaměstnancem VOP CZ, s.p.
Písemné upozorněni podané kterýmkoli zaměstnancem VOP CZ, s.p.

K uvedeným důkazním břemenům musí být přiložen stručný popis skutku, znění porušeného
ustanovení, čas a místo, kde mělo k porušeni dojít. v případě, že bude zjištěno jméno přestupce,
bude rovněž uvedeno, není však podmínkou.
Tato důkazní břemena budou následně předána dodavateli spolu se sankci.

5 Zajištění závazku

Při zjištěni porušení základních povinnosti bude přistoupeno k uděleni sankce vůči subjektu, který
uvedené povinnosti porušil, a to na základě důkazního břemene, formou srážky z fakturace dle
následujiciho:

1. První porušeni - pokuta

2. Druhé porušeni - pokuta a vykázání zaměstnance z areálu VOP CZ, s.p., následné uděleni zákazu
vstupu tomuto zaměstnanci do prostorů podniku VOP CZ, s.p.

3. Třetí porušeni - pokuta a vypovězeni příslušné obchodní smlouvy mezi VOP CZ a druhou smluvní
stranou

5.1 Sazebník pokut:

Kouřeni na jiném než k tomu určeném místě: 10.000 KČ;
Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (reflexní vesta, bezpečnostní obuv, ochranný oděv):

10.000 Kč;
Přechováváni alkoholu v prostorech VOP CZ, s.p. nebo pozitivní dechová zkouška: 10.000 Kč;
Opakované porušování základních povinnosti uvedených v tomto dokumentu: 10.000 Kč;
Odmítnuti, maření nebo zmařeni zkoušky na alkohol či jiné návykové látky: 100.000 KČ;

Fotografování: 100.000 Kč;
Šikanování, výhrůžky nebo agresivní jednání: 100.000 KČ;



Sexuální obtěžování nebo rasová či náboženská nesnášenlivost: 100.000 Kč;
Nepovolený vstup do zakázaných zón: 100.000 Kč;
Vystavování sebe nebo svého okolí smrtelnému riziku: 100.000 KČ;

Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením povinnosti
zajištěné smluvní pokutou.

Společnost VOP CZ, s.p. má právo se rozhodnout, zda smluvní pokuty započte na cenu díla nebo
jednotlivé faktury (daňového dokladu), nebo zda bude čerpat z bankovní záruky, nebo zda vystaví
dodavateli samostatný výměr.

6 Závazek dodavatele prokazatelně seznámit další osoby s těmito podmínkami

Dodavatel se zavazuje prokazatelně seznámit s těmito podmínkami všechny osoby podňejíci se
prostřednictvím dodavatele na plnění pro společnost VOP CZ, s.p. a písemně je zavázat k jejich
dodržování. Tím není dotčena odpověď nost dodavatele za dodržování těchto podmínek.

Dne: 18.01.2017 Za dodavatele: Ing. Jiří Molák, jednatel společnosti


