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Kupní smlouva  
uzavřená podle § 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
(dále jen „Smlouva“) 

 
mezi: 
 
Kupujícím:  ČR - Státní úřad inspekce práce 
Se sídlem:  Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
IČ:   750 46 962 
Jednající/zast.:   Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor SÚIP 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu:     
 
(dále jen „Kupující“) na straně jedné 
 
a 
 
Prodávajícím:  VOP GROUP, s.r.o. 
Se sídlem:   Lipová 1128, 737 01 Český Těšín 
IČ:    25370961 
DIČ:    CZ25370961 
Jednající/zast.:  Ing. Vilém Widenka 
Bankovní spojení:   
č. účtu:     
 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. C, vložka 16114 (alternativně uvést jiný 
rejstřík a spisovou značku) 
 
(dále jen „Prodávající“) na straně druhé 
 
(dále společně také „smluvní strany“) 

Preambule 

1. Tuto smlouvu uzavřely smluvní strany na základě úplného konsensu o níže uvedených 
ustanoveních, v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to 
zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“). 

2. V otázkách týkajících se výkladu Smlouvy, má Smlouva přednost před zadávací dokumentací, 
zadávací dokumentace má přednost před nabídkou, nikoliv však před kogentními ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.  

3. Předmětem Smlouvy je dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem 
jsou práva a povinnosti související s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky  
s názvem „VZMR č. 27 – Nákup zimních pneumatik“. 

4. Prodávající prohlašuje, že má, respektive jeho subdodavatelé mají, zákonem vyžadovanou 
odbornou způsobilost pro splnění předmětu Smlouvy, kterou doložil v nabídce. Způsobilost 
Prodávajícího musí trvat po celou dobu trvání Smlouvy. 
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1. Předmět Smlouvy 

1.1 Předmětem Smlouvy je dodání 56 ks zimních pneumatik (dále jen „zboží“) dle technické 
specifikace zboží, která byla součástí nabídky a je přílohou č. 1 Smlouvy - Technická specifikace 
a kalkulace nabídkové ceny zboží včetně místa dodání. 

2. Platnost a účinnost Smlouvy 

2.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.  

2.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). 

3. Termín plnění a součinnost smluvních stran 

3.1 Nejzazší termín dodání předmětu Smlouvy včetně předání faktury Kupujícímu je do  
10 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy. Pokud lhůta skončí v den pracovního klidu nebo 
ve státní svátek, posouvá se její konec na nejbližší následující pracovní den. 

3.2 V případě, že Prodávající do data uvedeného v bodě 3.1 Smlouvy zboží nedodá, a to včetně 
faktury, je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit.  

4. Dodací podmínky 

4.1 Místem dodání je sídlo Kupujícího a sídla některých oblastních inspektorátů práce (celkem  
6 míst). Seznam míst dodání, kde bude plnění realizováno, je uveden v příloze č. 1 Smlouvy. 

4.2 Za okamžik předání a převzetí předmětu plnění Smlouvy bude považován okamžik podpisu 
oprávněných osob smluvních stran na datovaných předávacích protokolech (dodacích listech), 
pro každé místo dodání zvlášť. 

5. Cena  

5.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží uvedené dle specifikace, která je vypracována na základě 
požadavku Kupujícího a v cenách podle kalkulace zakázky. Tato specifikace zboží je nedílnou 
součástí Smlouvy (viz příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace nabídkové ceny zboží 
včetně místa dodání). Cena je uvedena včetně veškerých nákladů spojených s dodávkou zboží, 
zejména cenu zboží, balné, dopravu na místa dodání (dle části 4.1 Smlouvy), vyložení zboží na 
místo určeném Kupujícím, poštovné, administrativní poplatky, apod. Případné více náklady 
nejsou přípustné. Kupující nepřipouští překročení níže uvedené ceny vyjma změny sazeb DPH a 
jen o výši změny této sazby DPH. 

 
 Cena celkem bez DPH:  71 380,00 Kč  
  
 DPH:    14 969,80 Kč 
 
 Cena vč. DPH:   86 369,80 Kč 
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6. Platební a fakturační podmínky 

6.1 Cena za celé plnění dle Smlouvy bude Kupujícím uhrazena na základě jednoho daňového 
dokladu – faktury Prodávajícího – na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví Smlouvy.  

6.2 Faktura bude vystavena po ukončení dodávky zboží na základě Kupujícím potvrzených 
dodacích listů.  

6.3 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů  
a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti 
zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného 
dokladu.  

6.4 Fakturační údaje budou vždy: 
ČR - Státní úřad inspekce práce 
Kolářská 451/13 
746 01 Opava 
IČ: 750 46 962 

6.5 Doba splatnosti daňového dokladu, faktury vystavené Prodávajícím, bude 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení daňového dokladu Kupujícímu.  

6.6 Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího ve 
prospěch účtu Prodávajícího. 

6.7 Kupující nebude poskytovat jakékoli zálohové platby. 

7. Kontaktní osoby 

Jméno a příjmení: Melanie Newrzellová 
Funkce:   Referent hospodářské správy    
Telefon:     
Email:     

 
Kupující podpisem Smlouvy potvrzuje, že výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna 
zastupovat Kupujícího v záležitostech týkajících se plnění Smlouvy, s výjimkou činění úkonů, 
kterými by docházelo ke změně Smlouvy. Kupující současně potvrzuje, že od kontaktní osoby 
získal souhlas k poskytnutí jejích osobních údajů Prodávajícímu, a to na dobu plnění Smlouvy  
a k výše uvedenému účelu. 
 

7.1 Prodávající 
Jméno a příjmení:  
Funkce ve společnosti:   
Telefon:     
Email:    
 
Prodávající podpisem Smlouvy potvrzuje, že kontaktní osoba je oprávněna zastupovat 
Prodávajícího ve všech záležitostech a při všech právních a jiných úkonech souvisejících se 
Smlouvou, s výjimkou činěných úkonů, kterými by docházelo ke změně Smlouvy (v případě, že 
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osoba uvedena výše je jednatelem nebo osobou oprávněnou jednat za Prodávajícího, bude 
žlutě text v tomto odstavci smazán). Prodávající současně potvrzuje, že od Kontaktní osoby 
získal souhlas k poskytnutí jejích osobních údajů Kupujícímu, a to na dobu trvání Smlouvy  
a k výše uvedenému účelu. 

8. Odpovědnost za vady, záruka, odpovědnost za škodu, servisní podmínky 

8.1 Vlastnictví ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením celé ceny za dodané zboží. 

8.2 Prodávající je povinen poskytnout na zboží, resp. každou jeho dílčí část, Kupujícímu záruku za 
jakost a řádně a včas (tzn. v souladu s bodem 8.7 této smlouvy) vyřizovat reklamace zboží. 
 

8.3 Prodávající je povinen realizovat veškeré dodávky zboží sjednané Smlouvou na svůj náklad  
a na své nebezpečí. 
  

8.4 Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu zboží ve standardní kvalitě, v dohodnutém 
množství, v obvyklém balení, bez jakýchkoli právních či faktických vad a v dohodnutých 
lhůtách. Případné vady plnění nebo konkrétního druhu zboží je Kupující povinen reklamovat 
bez zbytečného prodlení po jejich zjištění. 

 
8.5 V souladu s ustanovením § 2113 a násl. občanského zákoníku poskytuje Prodávající záruku za 

jakost zboží v době trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí 
Kupujícím řádně dodaného zboží. Záruční doba se staví po dobu vyřizování oprávněné 
reklamace vady na zboží, za kterou nese odpovědnost Prodávající. 
 

8.6 Prodávající se zavazuje, že po sjednanou záruční dobu bude zboží použitelné k dohodnutému 
nebo obvyklému účelu. Záruka se nevztahuje na opotřebení v rozsahu odpovídajícímu 
obvyklému způsobu užívání. Je-li na zboží vyznačena tzv. expirační lhůta, platí záruční lhůta do 
této doby, je-li delší než záruční lhůta dle bodu 8.5 této smlouvy. Je-li na dodané věci, jejím 
obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta 
k použití věci, skončí záruka uplynutím této lhůty, je-li delší než záruční lhůta dle bodu 8.5 této 
smlouvy.  

 
8.7 Prodávající se zavazuje odstranit oprávněně reklamované vady nejpozději do 30 kalendářních 

dnů od doručení reklamace, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Za odstranění 
vady se rozumí dodání shodného nebo obdobného náhradního zboží, popř. dodání chybějícího 
zboží. Za obdobné zboží dle předchozí věty se považuje zboží, které bude mít minimálně stejné 
nebo lepší hodnoty minimálních požadavků (parametrů) uvedených v příloze č. 1 této smlouvy 
a zároveň jím bude technicky možné vadné zboží nahradit (bude tzv. kompatibilní). Nebude-li 
to možné nebo účelné, pak bude Kupující moci požadovat přiměřenou slevu  
z ceny daného vadného zboží. 
 

8.8 Odpovědnost Prodávajícího za škodu či jinou újmu a nároky z ní vyplývající se řídí ustanoveními 
§ 2913 a násl. občanského zákoníku. Hradí se skutečná škoda či jiná újma a ušlý zisk. Výše 
škody či jiné újmy není stranami omezena. Škoda se hradí v penězích nebo, je-li to možné nebo 
účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby Kupujícího v konkrétním případě.   

9. Sankční podmínky 

9.1 V případě, že Prodávající nedodá zboží řádným způsobem a v dohodnutém čase plnění, zaplatí 
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zboží za každý den prodlení. 
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9.2 V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v této smlouvě se Prodávající zavazuje 
zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3% za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 
Prodávajícího. To se netýká případů dle předchozího bodu 9.1 smlouvy. 

9.3 Prodávající se zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 
bude Kupujícím o vzniklém porušení a výši následné sankce prokazatelně informován. 

9.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody vzniklé  
v příčinné souvislosti s prodlením či porušením povinnosti Prodávajícího. 

9.5 Kupující si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce Prodávajícího vůči Kupujícímu. 

9.6 V případě uplatnění smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu případné škody. 

9.7 V případě, že Kupující nezaplatí za zboží řádně a včas, je povinen zaplatit Prodávajícímu 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Je-li však 
úhrada faktury Prodávajícího vázána na obdržení finančních prostředků do rozpočtu Kupujícího 
z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „poskytovatel“), není Kupující povinen hradit 
úrok z prodlení nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá 
k dispozici. Kupující je však povinen nejpozději den následující po obdržení těchto prostředků 
poukázat dlužnou částku na bankovní účet Prodávajícího. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti 
zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení ode dne 
následujícího po dni obdržení finančních prostředků od poskytovatele rozpočtu. Připadá-li 
tento den na den pracovního klidu, je Kupující povinen příslušné finanční prostředky poukázat 
na bankovní účet Prodávajícího den následující po dni pracovního klidu. 

10. Skončení Smlouvy a odstoupení 

10.1 Platnost Smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

10.2 Kupující může od Smlouvy odstoupit, pokud Prodávající nedodá zboží v termínu nebo kvalitě 
dle Smlouvy. Prodávající může od Smlouvy odstoupit, pokud Kupující nezaplatí cenu za řádně 
dodané zboží dle Smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni 
prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. Kupující má dále 
také právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit cenu za zboží z důvodů 
nepřidělení finančních prostředků od poskytovatele ve smyslu bodu 9.7 této smlouvy; touto 
skutečností se plnění ze smlouvy považuje za nemožné a na Kupujícího se nevztahuje 
ustanovení § 2913 odst. 1 občanského zákoníku, což obě smluvní strany berou na vědomí. 
Prodávající má v případě v předchozí větě uvedeném nárok na úhradu účelně vynaložených 
nákladů prokazatelně spojených s dodáním zboží mimo nákladů spojených s odstoupením od 
smlouvy. 

10.3 Odstoupení smluvní strany či návrh dohody lze druhé smluvní straně zaslat prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb nebo způsobem uvedeným v čl. 11.1 Smlouvy. 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1 Má-li smluvní strana datovou schránku, považují se veškeré zaslané zásilky za doručené dnem 
dodání do datové schránky druhé smluvní strany, a to včetně odstoupení od Smlouvy. 
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11.2 Není-li stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

11.3 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

11.4 Pokud by jednotlivá ustanovení Smlouvy byla zcela či částečně neplatná nebo neproveditelná, 
nebude tím dotčena platnost či proveditelnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatného 
ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné ustanovení, které nejblíže odpovídá smyslu 
a účelu neplatného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných 
důvodů stala některá ujednání Smlouvy v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou 
tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smluvní strany prohlašují, že 
Smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se 
o ustanovení, která oddělit nelze. 

11.5 Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s 
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

11.6 Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající 
souhlasí se zpřístupněním, či zveřejněním celé Smlouvy včetně nabídky v jejím plném znění, 
jakož i všech úkonů a okolností se  Smlouvou a zadávacím řízením souvisejících. 

11.7 Prodávající dále bere na vědomí, že na Smlouvu dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv 
dle zákona o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Kupující, který se současně 
zavazuje informovat Prodávajícího o provedení registrace tak, že zašle potvrzení správce 
Registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, 
popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Prodávajícího (v 
takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží 
obě smluvní strany zároveň). 

11.8 Smluvní strany sjednávají, že žádné z údajů obsažené ve Smlouvě a jejích přílohách nejsou 
považovány za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. V případě, že by Prodávající 
trval na tom, že některý údaj obsažený ve Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím 
a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 občanského 
zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Prodávající. 

11.9 Kupující a Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou ze Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Sdělení o existujících 
neshodách, případně rozporech se Smlouvou bude zasláno písemně doporučeným dopisem 
druhé straně (popř. pokud má Prodávající k dispozici datovou schránkou jejím 
prostřednictvím). 

11.10 Jestliže nebude možné přes veškerou snahu spor vyřešit dohodou, bude řešen soudní cestou, 
a to místně a věcně příslušnými soudy. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo české. 

11.11 Nedílnou součástí Smlouvy je podrobná technická specifikace zboží (viz příloha č. 1 Technická 
specifikace a kalkulace nabídkové ceny zboží včetně místa dodání). 

11.12 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými 
oběma stranami. 
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11.13 Smlouva je sepsána v českém jazyce ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze 
smluvních stran. 

11.14 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz 
souhlasu s jejím obsahem připojují svoje podpisy.  

 

Příloha č. 1:  Technická specifikace a kalkulace nabídkové ceny zboží včetně místa dodání 

 
 
 

Prodávající: 
VOP GROUP, s.r.o. 

Kupující: 
ČR – Státní úřad inspekce práce 

Místo, datum V Českém Těšíně Místo, datum V Opavě ……………………. 
Jméno Ing. Vilém Widenka Jméno Mgr. Ing. Rudolf Hahn 
Pozice jednatel Pozice Generální inspektor SUIP 

Podpis 
 
 

………………………………………………. 

Podpis 
 
 

………………………………………………. 
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označení zboží popis výrobku

Zimní pneumatika 195/65 R15 91 T  
např.Continental WinterContact TS 860

Zimní pneumatika 195/65 R15 91T
palivová učinnost max. hodnota: C
přilnavost za mokra max. hodnota: B
vnější hluk odvalování max. hodnota: 72dB

195/65R15 91T TL TS860
Continental

C, B, 72dB 8 1 237,00 Kč 9 896,00 Kč 21% 11 974,16 Kč

Zimní pneumatika 185/60 R14 82 T  
např.Continental WinterContact TS 860

Zimní pneumatika 185/60 R14 82T
palivová učinnost max. hodnota: C
přilnavost za mokra max. hodnota: B
vnější hluk odvalování max. hodnota: 71dB

185/60R14 82T TL TS860
Continental

C, B, 71dB 4 1 299,00 Kč 5 196,00 Kč 21% 6 287,16 Kč

Celkem 15 092,00 Kč 18 261,32 Kč

označení zboží popis výrobku

Zimní pneumatika 185/60 R15 88 T 
např. Barum Polaris 3

Zimní pneumatika 185/60 R15 88T
palivová učinnost max. hodnota: F
přilnavost za mokra max. hodnota: C
vnější hluk odvalování max. hodnota: 71dB

185/60R15 88T TL Polaris
3Barum

F, C, 71dB 4 940,00 Kč 3 760,00 Kč 21% 4 549,60 Kč

Celkem 3 760,00 Kč 4 549,60 Kč

Kontaktní osoba: , tel.: 9 , mobil: ,   tel.: , mobil: 

označení zboží popis výrobku

Zimní pneumatika 195/65 R15 91H 
např. Barum Polaris 3

Zimní pneumatika 195/65 R 15 91H 
palivová učinnost max. hodnota:  F
přilnavost za mokra max. hodnota: C
vnější hluk odvalování max. hodnota: 71 dB

195/65R15 91H TL Polaris
3 Barum

F, C, 71dB 4 1 142,00 Kč 4 568,00 Kč 21% 5 527,28 Kč

Celkem 4 568,00 Kč 5 527,28 Kč

Předmět min. požadavky
Nabízené zboží účastníkem

Počet ks

Příloha č. 1 - Technická specifikace a kalkulace nabídkové ceny zboží včetně místa dodání 

Místo dodání:  Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem   

Kontaktní osoba:  ,tel.:  mobil: ,   tel.: 9 , mobil:  

cena celkem bez DPH
Sazba 
DPH

Cena celkem vč. 
DPH

Předmět min. požadavky
Nabízené zboží účastníkem

Počet ks
jednotková cena 

za ks bez DPH

Místo dodání:  Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Vodní 21, 370 06 České Budějovice   

Cena celkem vč. 
DPH

jednotková cena 
za ks bez DPH

cena celkem bez DPH
Sazba 
DPH

Cena celkem vč. 
DPH

Nabízené zboží účastníkem
Počet ks

jednotková cena 
za ks bez DPH

cena celkem bez DPH
Sazba 
DPH

Kontakní osoba: , mobil: , tel.: 9 , mobil: 

Místo dodání:  Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínký kraj, M. Horákové 3,  658 60 Brno   

Předmět min. požadavky
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Kontaktní osoba: , tel.: , mobil:  tel.: , mobil: 

označení zboží popis výrobku

Zimní pneumatika 185/60 R14 82T 
např. Barum Polaris 3

Zimní pneumatika 185/60 R 14 82T 
palivová učinnost max. hodnota:  F
přilnavost za mokra max. hodnota: C
vnější hluk odvalování max. hodnota: 71 dB

185/60R14 82T TL Polaris
3 Barum

F, C, 71dB 8 867,00 Kč 6 936,00 Kč 21% 8 392,56 Kč

Zimní pneumatika 165/70 R14 81T 
např. Barum Polaris 3

Zimní pneumatika 165/70 R 14 81T 
palivová učinnost max. hodnota:  F
přilnavost za mokra max. hodnota: C
vnější hluk odvalování max. hodnota: 71 dB

165/70R14 81T Polaris 3 
Barum

F, C, 71dB 4 801,00 Kč 3 204,00 Kč 21% 3 876,84 Kč

Celkem 10 140,00 Kč 12 269,40 Kč

Kontaktní osoba:   mobil: 

označení zboží popis výrobku

Zimní pneumatika 195/65 R15 91H 
např. Barum Polaris 3

Zimní pneumatika 195/65 R 15 91H 
palivová učinnost max. hodnota:  F
přilnavost za mokra max. hodnota: C
vnější hluk odvalování max. hodnota: 71 dB

195/65R15 91H TL Polaris 
3 Barum

F, C, 71dB 4 1 142,00 Kč 4 568,00 Kč 21% 5 527,28 Kč

Celkem 4 568,00 Kč 5 527,28 Kč

Kontaktní osoba: , tel.: 9 , mobil: ,  tel.: , mobil:

označení zboží popis výrobku

Zimní pneumatika 195/65 R15 91H  
např.Continental WinterContact TS 860

Zimní pneumatika 195/65 R15 91H
palivová učinnost max. hodnota: C
přilnavost za mokra max. hodnota: B
vnější hluk odvalování max. hodnota: 72dB

195/65R15 91H TL TS860
Continental

C, B, 72 Db 12 1 539,00 Kč 18 468,00 Kč 21% 22 346,28 Kč

Zimní pneumatika 205/55 R16 91 H  
např.Continental WinterContact TS 860

Zimní pneumatika 205/55 R16 91H
palivová učinnost max. hodnota: C
přilnavost za mokra max. hodnota: B
vnější hluk odvalování max. hodnota:  72dB

205/55R16 91H TL TS860 
Continental

C, B, 72 Db 8 1 848,00 Kč 14 784,00 Kč 21% 17 888,64 Kč

Celkem 33 252,00 Kč 40 234,92 Kč

Sazba 
DPH

Cena celkem vč. 
DPH

Místo dodání:  Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, Na Šibeníku 1179/5, 779 00 Olomouc 

Předmět min. požadavky
Nabízené zboží účastníkem

Počet ks
jednotková cena 

za ks bez DPH
cena celkem bez DPH

Místo dodání:  Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, Živičná 2, 702 69 Ostrava 

Předmět min. požadavky
Nabízené zboží účastníkem

Počet ks
jednotková cena 

za ks bez DPH
cena celkem bez DPH

Sazba 
DPH

Cena celkem vč. 
DPH

Místo dodání: Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava

Předmět min. požadavky
Nabízené zboží účastníkem

Počet ks
jednotková cena 

za ks bez DPH
cena celkem bez DPH

Sazba 
DPH

Cena celkem vč. 
DPH
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bez DPH vč. DPH

71 380,00 Kč 21% 86 369,80 Kč

Jednotkovu cenu za ks uvádějte na 2 desetinná místa. Na 2 desetinná místa jsou rovněž kalkulovány i cena celkem bez DPH  a cena celkem vč. DPH

ing. Vilém Widenka
(podpis osoby oprávněné zastupovat jménem či za účastníka, případně razítko)

V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které 
však bezvýhradně a prokazatelně naplní zadavatelem zamýšlený účel realizace této zakázky. 

Nabídková cena celkem
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