
Rámcová smlouva na dodávky osobních ochranných pracovních prostředků 

Rámcová smlouva na dodávky osobních ochranných 
pracovních prostředků 

(dále jen také jako „Smlouva") 
uzavřená v souladu s§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, 

(dále jen „občanský zákoník") 

Správa služeb hlavního města Prahy 
, příspěvková organizace 
se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 
zastoupená Mgr. Bohdanem Frajtem, ředitelem 
IČO: 70889660 
DIČ: CZ7088966 

e-1
tel
( dále jen „kupující")

a 

BRUDRA s.r.o. 
se sídlem Jemnická 17, 140 00 Praha 4 
IČ: 48110841 
DIČ: CZ48 I l 0841 
zapsaný: U Městského soudu v Praze, spisová značka C 16240 
zastoupený: 
bankovní s 
čísi 
kon 

( dále jen „prodá v aj ící") 

uzavřely níže uvedeného data tuto Smlouvu. 

I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisťr (dále jen zákon"). Konkrétní dodávka bude vždy
realizována v souladu s ustanovením § 92 odst. I písm. a) zákona, a to na základě výzvy
k poskytnutí plnění (dále jen „Výzva").

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je vymezení podmínek plnění (dodávek) a vymezení postupu pro
uzavírání dílčích (kupních) smluv. Specifikace dodávek je uvedena v Příloze č. J této smlouvy.

III. Uzavření dílčí smlouvy

1. Dílčí smlouvy budou po dobu trvání Smlouvy uzavírány v souladu s postupem upraveným
v § 92 odst. I písm. a) zákona, tedy na základě Výzvy, jež je návrhem na uzavření smlouvy,
a potvrzení Výzvy prodávajícím,jež je přijetím návrhu smlouvy.
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2. Výzva k poskytnutí plnění bude zaslána kupujícím na emailovou adresu kontaktní osoby, kterou
uvedl prodávající v záhlaví Smlouvy, anebo písemně.

3. Potvrzení Výzvy bude učiněno tak, že přijetí Výzvy potvrdí kupující na emailovou adresu, ze které
byla Výzva zaslána.

4. Nebude-li Prodávající schopen výzvu v termínu a množství splnit, je povinen to oznámit
Kupujícímu a navrhnout náhradní řešení. Prodávající je oprávněn i odepřít uzavření dílčí smlouvy,
a to v případech odchyluje-li se znění Výzvy od této smlouvy podstatným způsobem, anebo ze
závažných objektivně nepředvídaných důvodú, které prodávající svým jednáním nezpí'1sobil,
zejména pak tehdy, pokud by v důsledku uzavření dílčí smlouvy hrozil vznik nezanedbatelné
škody nebo jiné vážné újmy. O odmítnutí návrhu uzavřít dílčí smlouvu je prodávající povinen
neodkladně objednatele prokazatelným zpúsobem vyrozumět s uvedením důvodu odmítnutí.

5. Výzva k poskytnutí plnění musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
a) identifikační údaje kupujícího (název, sídlo, lČO, DIČ),
b) identifikační údaje prodávajícího (údaje dle obchodního rejstříku včetně spisové

značky, sídlo, IČO, DIČ, případně údaje dle jiné evidence),
c) jednoznačné určení (specifikace) dodávek, včetně uvedení jeho množství a termín

a místo dodání a
d) jméno a příjmení osoby kupujícího oprávněné dodávku převzít (kontaktní osoba).

6. Dodání plnění na základě dílčí smlouvy bude potvrzeno na dodacích listech. Kupující není
povinen převzít dodávky, které vykazují vady.

7. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že v souladu s ustanovením § 89 odst. 8 zákona,
nejsou oprávněny při uzavírání dílčích smluv sjednat podstatné změny podmínek stanovených
touto Smlouvou.

8. Skutečnost, že nebyla po určitou dobu učiněna žádná výzva, nezpůsobuje zánik této smlouvy.
Kupující není na základě této smlouvy povinen činit výzvy, a to v jakémkoli množství či rozsahu.

IV. Doba a místo plnění

t. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 48 měsíd1 ode dne účinnosti smlouvy.

2. Místem plnění je Praha. Konkrétní místo bude stanoveno v dílčí smlouvě.

3. Konkrétní termín dodávky bude uveden v dílčí smlouvě. Pokud v termínu uvedeném ve Výzvě
k uzavření dílčí smlouvy nebude moci prodávající zboží dodat, je o tom povinen v potvrzení
objednávky kupujícího informovat a navrhnout náhradní termín. V takovém případě je kupující
oprávněn Výzvu bez zbytečného odkladu zrušit, nedohodnou-li se strany jinak. Nebude-li v dílčí
smlouvě obsažen žádný termín, má se za to, že byla sjednána doba dodání 1 O pracovních dnů.

V. Cena, platební a fakturační podmínky

1. Kupující uhradí prodávajícímu za dodávky cenu sjednanou v dílčí smlouvě. Cena sjednaná v dílčí
smlouvě nesmí být vyšší než cena podle Přílohv č. l této smlouvy. Všechny ceny uvedené v této
Smlouvě jsou uvedeny bez DPH. Cena dodávek bude jednotná pro všechny konfekční velikosti
specifikovaných dodávek. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s
dodáním zboží, zejména doprava a balné, a všechny souvis�jící náklady v této smlouvě
neuvedené, o kterých prodávající vědět rnčl nebo mohl.

2. Srn luvní strany se dohodly tak, že prodávající je vždy k 1. lednu příslušného roku, počínaje
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1. lednem kalendářního roku následujícího po roce, v něn1ž byla tato smlouva uzavřena, oprávněn
jednostranně zvýšit ceny v Příloze č. 1 této smlouvy o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem
prúměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým
statistickým úřadem. Toto zvýšení je prodávající povinen písemně oznámit do 30. ledna
příslušného roku, jinak toto právo zaniká.

3. Nedílnou součástí faktury musí být soupis kupujícím potvrzených dodávek. Bez tohoto soupisu
není kupující povinen fakturu uhradit.

4. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohy.

5. Faktury prodávajícího musí obsahovat všechny náležitostí daiíového dokladu dle platných
právních předpisi'i., zejména:
a) označení faktury, číslo, IČO a DIČ,
b) název a sídlo prodávajícího a kupujícího s uvedením údaje o vedení prodávajícím v příslušném

obchodním nebo jiném rejstříku,
c) označení plnění, na něž je faktura vystavena,
d) účtovanou částku a cenu za jednotlivé položky,
e) DPH v platné výši Ue-li prodávající plátcem),
f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
g) den vystavení a splatnosti faktury,
h) razítko a podpis oprávněné osoby prodávajícího a
i) odkaz na odsouhlasené dodací listy a jejich kopie, nebyly-li dodací listy předány kupujícímu

při dodání zboží.

6. Řádně vystavená faktura je splatná 21 dní ode dne jejího doručení kupujícímu. Dnem zaplacení je
den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

7. Pokud faktura nebude spli'íovat kteroukoli z podmínek určených tímto článkem či stanovených
zákonem pro daiiové doklady, nepůsobí žádné právní účinky.

8. Kupující je oprávněn započíst oproti pohledávkám prodávajícího své pohledávky za prodávajícím
bez ohledu na jejich splatnost.

9. Veškeré platby mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním způsobem.

1 O. Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není veden v registru plátců DPH jako 
nespolehlivý plátce. Dále prohlašuje, že jeho bankovní účet uváděný v záhlaví smlouvy je totožný 
s jeho účtem zveřejněným v registru plátd1 DPH. V případě, že se některé z prohlášení 
prodávajícího ukáže jako nepravdivé, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu 
ve výši 50.000,- Kč a kupující je oprávněn zajistit DPH, (j. poukázat částku odpovídající DPH 
přímo na účet příslušného finančního úřadu; totéž platí i v případě, že bude prodávající uveden 
v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce po uzavření této smlouvy. 

VI. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je povinen při provádění dodávek postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně
závazné právní předpisy a příslušné technické normy, řídit se touto Smlouvou a pokyny
kupujícího. Prodávající je oprávněn se odchýlit od pokynů kupujícího pouze v případě, že by
jejich realizací došlo k podstatnému porušení povinností prodávajícího podle této Smlouvy nebo
hrozil vznik škody, o čemž je prodávající povinen kupujícího neprodleně alespoií emailem
prostřednictvím kontaktních adres informovat.

2. Prodávající je povinen alespoň emailem prostřednictvím kontaktních adres kupujícího upozornit
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na neúplnost či nevhodnost informací nebo pokynů kupujícího nebo na rozpor pokynů s právními 
předpisy či technickými normami, Neučiní-li tak, má se za to, že informace a pokyny jsou úplné 
a dostačující k plnění smlouvy. 

3. Jestliže by hrozilo ukončení činnosti prodávajícího, je prodávající povinen kupujícího upozornit
na to, jaká opatření je třeba učinit k odvrácení hrozící škody. Jestliže tato opatření kupující
nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá prodávajícího, aby je učinil sám, je k tomu
povinen prodávající.

4. Prodávající je oprávněn k plnění svých závazků dle této Smlouvy používat jako subdodavatele
pouze toho, prostřednictvím koho prodávající prokazoval v zadávacím řízení k uzavření této
Smlouvy splnění určité části kvalifikace v souladu s § 51 odst. 4 zákona. V takovém případě
prodávající odpovídá kupujícímu, jakoby tyto dodávky poskytoval sám. Změna subdodavatele je
možná pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího.

5. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou veřejně známé
a o kterých se při provádění činností ve smyslu této Smlouvy nebo v souvislosti s ní dozví.

VII. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující poskytne prodávajícímu součinnost potřebnou pro plnění této smlouvy.

2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu dle této smlouvy a dílčích smluv.

VIII. Další ujednání

1. V případě, že budou kupujícím zjištěny nedostatky v prúběhu plnění předmětu Smlouvy nebo dílčí
smlouvy, je prodávající povinen tyto nedostatky bezplatně odstranit, a to neprodleně
po upozornění kupujícím, popř. v dodatečné lhůtě kupujícím stanovené. Nebude-li odstranění vad
možné, je prodávající oprávněn dodat náhradní zboží, nedohodnou-li se strany jinak. Prodávající
neodpovídá za vady, které byly způsobeny kupujícím nebo zaměstnanci kupujícího v důsledku
nesprávné manipulace, údržby či neoprávněných zásahů.

IX. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu předání dohodnutého plnění je stanovena ve výši
0,05 % z ceny dílčí smlouvy za každý den prodlení.

2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době je stanovena
ve výši 500,- Kč za každý případ a den prodlení.

3. Pokud prodávající poruší ustanovení čl. VI odst. 4, týkajícího se nedodržení podmínek pro změnu
subdodavatele, prostřednictvím kterého prodávající prokazoval v zadávacím řízení k uzavření této
Smlouvy splnění určité části kvalifikace v souladu s § 5 I odst. 4 zákona, zaplatí prodávající
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový zjištěný případ.

4. Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů ode dne doručení odL°1vodněného oznámení o uložení smluvní
pokuty prodávajícím. Kupující si vyhrazuje právo na určení zpt1sobu úhrady, a to včetně možnosti
zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce prodávajícího.

5. Uplatněním či zaplacením smluvní pokuty, není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně.
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6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost prodávajícího řádně dokončit plnění.

X. Záruční lhůta

1. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícího na provedené dodávky záruční lhůtu v délce 24
měsíců. Záruční lhúta začíná běžet vždy ode dne řádného předání dodávek prodávajícím
kupujícímu uskutečněného na základě potvrzených dodacích listů.

2. Prodávající je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla, které se vyskytnou v průběhu záruční
doby, a to nejpozději do 3 pracovních dnú od okamžiku nahlášení vady.

3. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny kupujícím nebo zaměstnanci kupujícího.

XI. Ukončení smlouvy

1. Tato Smlouva může být ukončena:
a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3

měsíce a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď
doručena druhé smluvní straně nebo

c) písemným odstoupením z důvodt1 podstatného porušení této Smlouvy, kterými jsou zejména:
i. porušení povinností prodávajícího stanovených v čl. VI. odst. 1., 3., 4. a 5. této

Smlouvy a
ii. opakované pornšování dalších povinností prodávajícího, a to i bez

předchozího upozornění kupujícího na taková porušení.

2. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení druhé smluvní straně.

3. Odstoupením není dotčen nárok na zaplacení smluvních pokut, příp. nárok na náhradu škody.

XII. Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datu jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy, dílčích smluv (výzev, objednávek, akceptací,
dodacích Iístů apod.), včetně všech změn a dodatkt1 této smlouvy, výše skutečně uhrazených
odměn a seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

4. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem podle zákona o svobodném
přístupu k informacím a souhlasí s tím, aby kupující v souvislosti s touto smlouvou poskytoval
informace v souladu s tímto zákonem.

XIII. Závěrečná ustanovení

I. Tuto Smlouvu lze kromě ustanovení čl. V. odst. 2. měnit nebo doplňovat pouze na základě dohody
smluvních stran, a to ve formě písemných a číslovaných dodatkt1, podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran. Změny kontaktních osob včetně telefonních čísel a emailových adres
a dále čísel účtů lze učinit písemným oznámením druhé smluvní straně.
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2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom.

3. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy přestane být platným nebo účinným
se smluvní strany zavazují, že takovéto ustanovení bez zbytečného odkladu nahradí novým,
jestliže to bude nutné k zachování platnosti a účelu této Smlouvy.

4. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním
řádem, zejm. občanským zákoníkem.

S. Prodávající tímto prohlašuje, že ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku
prodlužuje promlčecí dobu ohled ně závazkť1, které mu v(1či kupujícímu vzniknou podle této
Smlouvy a dílčích smluv, a to na 15 let od doby, kdy promlčecí doba začne poprvé běžet.

6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou
smluvních stran.

Seznam příloh: 

Příloha č. I : Oceněný seznam požadovaných dodávek osobních ochranných pracovních prostředků. 

BRUDRA s.r.o. Správa služeb hlavního města Prahy 
JUDr. Pavel Foubík - jednatel 
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Přlloha č. 1 . Seznam osobnlch ochranných pracovních prostředku včetně specifikace a požad ovaných počtu (nabídková cena · modelová situace) 

Název 

Brýle ochranné tonovano 

B...1nda de pasu 3v1 žlv:á retlexnl 

Bunda montérková 

Bunda montěrKové • vesta 

Bvnda tnoo.térkovt. vyztutena 

Specifikace Množství Cena bez DPH za MJ Cena celkem bez DPH 
polykarbonátové. panorama!ick'j iomik, vhOdné i ptes d:optrieké orfl-O, spinit normu 
EN166 proti pomalu leticlm easticim do energie 0.56 J a rychle lct lclm tásticim • nizkcv 
eneroli nárazu, zomik lfidy F 
konstrukce pro práci v prúmyslu, proti pomalu loticim částicim do onerg· e 0,56 J a rychle 
leticlm částicfm s nlzkou energii, nostt1wl&lná ramlnk.a, z�rvka kvality podie ISO 9001, 
,omlk povrstven proti paikrál>!lnl 
zaplnánl na z.ip kry1ý Klopou s druky. vnitfní txizpelnostní kapso. odnimatelné rukávy i 
kotešinová vložka. kapuce $kry1á v llmci, multifuoktnf bunda po,1titetná v 2im� i do deště, 
zároveó použitelr,� i jal<o vesla po odejmutl ruUvů, zapínáni na dvoucestnY zip, kryti 
brady, pletOM man1oty, vrchnl m&teriál H}:>% polyester. $ PU zátárem 190glm2• odplnaci 
uměl a kožešina 100% potyester 365gftn2. zatepleni ntk.�vů 100% polyoster 60glm2 a 
iateplenl 12og1m2, •plnit normu EN 471 ( 3:2) o EN 343( 3:1) + pojs< lerný 

lkonina o hmotnosti 270 9Jm2• MateriAl: 6S% polyester a 35% l>aV'na. Na axponovanýeh 
mlSlech vyztuitnl materiálem 6000 Polyester. Zaplnár\i na dvoucostnt z,p krytý 169ou, 
ruk1n,')' zakoneony napletem. MultifunktnS kapsy mSchové a ze.sílené, jedn:a kapu yfto.ia 
na mobil. Kapsy na prsou .se zapln�jí n.a suchý zip, EN 340 + potisk bily 

potyoster / bavlna, trllnimá!llě 35% oavlny, 280glm2, vyz1ut:enl mo1cliť>lcm 600D polyestoí, 
EN340 + notisk t>ílV' 

18  

13  

1 5  

232 

7 

16,00 Kč 

54,00 Kč 

1 1 00,00 Kč 

41 9,00 Kč 

470,00 K� , 
. ·

·: 

zhotovcr.a z prvot/idnlch materiálů (65% po1yes1e, a 35% bavlna min.) o vysoké gramáži 
320 g!m2, vy21u1ena na exponovaných místech (lokty a ramono) materiálem Ou?ont 5000 1 790,00 Kč 

1 

288,00 Ké 

702,00 Ké 

16 500.00 Kč 

97 20S.OO Kč 

- r 
- . · .. � ·;,-ť-;,�- ·1 

790,'0Ó Kč 
' .· . .  CORDURA Multifunkční kapsy. zpevněni cvotky a kovové kno111ky. Zaplnáoi je na zip a -· ,- . . .. � .  

1---------------�•u�c::,:h:z.•· .t,.,:i:P..:•.Jo::::,o:!:tl�s�k �b::,ily!..· ---------------------+----<e---------.-li.:.i ______ ......,,,_-i ' 
lehké nepromokavá roflel<l11 bunda, kapuce slo!ená v llmci, •• dvěma boénlmi kapsami, 7 370,00 Kč , 2 596',(JO K,č ;Suoda nepromokavá refléx:nl vuta 

Bunda cefiexnl tlvta 7v1 

Bunda zimtti zattp, oné čemá • bé!trý orovoz 

Sunďa zimni zateplené Cemá • <fOhlod MHMP 

-B\Jl1Ca/ml1dna fletco temá 

lepe1,1 tvy. vodé-odo:n�. EN471 a EN343 ... ootlsk čornV ' •• 
1 IO<Jrnmate1riaoo-oustranna zatepiena vnit,t'U r1UU1.8 s ooep1nac1 ruTivy, vrcl',.ruo!T ze ,vvN 

polyesteru s PU zélórom oďpuzu1icim špinu.190g/,"lt s feflexn lmi pruhy, vodéodo!ný, s 
kapucí v Umei, uvniH nylonová sit'ovlna. Vnittnf zateprená oboustrMnA vložka, tlutá str�:ia 
s rene'Xnfml pl\Jhy, modrá $lrana 65% polyester a 35% bevlna. 70gfm2, z.ateplenl 

160glm2 , odplnacl rukávy, kapsy , obou stran, lze nosit samostatn&. EN 471 (3:2) & EN 
· -· ,:,, .,,. .... .... ... .. .  1 .. 1, ·, 

dlouhá zateplená nepromol<ava bunda, materiál 60% potyos1er a 20% bavlna min. , 
z.atep!eni a podšlvka 100% pol;i0$1&r, s mnohs 1unkčnlmi kapsami, vnitrni néprsni kapsa a 
kapsa na mObH. kapuce v 1ímci, EN340 a EN342 + ootisk bilY 

vodě-odolný. prodyln)' a lehký m�tenál, oxfordský polyester povk)k.anj' po1yvrctane;n, 
vodotěsné !vy, z:apínánl na zíp pfel<Jyty liš1ou se suehým Zlpem. odnimatelná pro�h1aná 
kapuce. Celá lemá . vhodM pro hlldaéc magi,Wlnich cl>joktů. EN340 a EN 342 

1 7  

1 4  

1 8  

1 815,00 Kč 

445,00 Kč ' 

680,00 Kč 

.. ..... . .... / 
6 2:,0,00 �či! 

" ;;,��: 
230,00 �č . . '\.:,. • neecová mikina zesilená, ďVě poslfannl kapsy na zip, predni zapínAnl na zip po celé délce 90 20 7.DO;bbJ(čj; 

Cerovka ,..dMova volitelná intenzlla svfceni (max.imálnl, úsporná o bl:káni) Ma>.imil.ní intenzita 40 tumenů • 6 2 100•09 ;i; 350,00 Kč vtditeloost na vzdálenost 29 mettů. ,.: · .. · \ ·t 
36 oo Kč .. Cepico . kšiltovka !estlpanelovll plna , česané bavlny, veli kost UNI nastavitelná suchým zipem 69 · 2 484,00, Kči 

1-t_e.;.p_
ice
_._ú:...p1_01_ov_á_z_im_n_1_._k_u1

_ic_
h
_
t•_m_

y:...· ----1;:;Zimr;..;.., .. r P:;..le'-t"en __ á:..t.:..:•c::P..:ic.c.e:..;, m ... a;.;t.;.en .. ' il:..l.;.100;.;.;%.;..:;,ak __ ry,._I:..· v„e ... 1,k„oc.:.•:...t U:;..N..;;1 ___________ -1-_7:...3::...-11-----....::c=.::..:.�1------'2""-774:00·Kll \ .... . 38,00 Kč 

300, 00 Kč 
. 

• ·  

ttohnky p:yžové temé vy Uf odol nost proti teplu i chladu, oděru, propiehnuti a p:oňz.nutf. h:,tinky jsou uitent k 10 
· · ·� · , ·  , ,  -K--::j:

ochraně pfeó kli matiekymi vtlvv, klo<ó n.elsou vjijmečné arií extrómnl 3 9Q.Q,!)Q.: ';1, í 
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60,00 Kč 

16s.oo Kě 
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205,00 Kč ����:!n:P••• na gumu. po�odtný stlih • praktickým rozpail<em · vhodné pro kuchafe, 3 6l5.00 Kél , 1--------------IF:.:.:...:=c::_---------------------+---+---------ll------·-·--..J 
tkanino, 65% polyester a 35% bavlr>a min., plosná hmo'.nost 20001m7, vyztuienl 50 I':"· · · l :

Kalhoty do pasu bil6 3/< krátké 

Kalhoty letni • kfat'asy 

r\alho:y montérkové s faclem 

Ka'hoty monlěr1rové do pa,u 

Ka1t,.01y zaloptenO černé 

ka.hoty r.epromoka\'é reflexnl tluté 

Obuv pracovr.i kOtnil<ová zateplená . běžný 
provoz 

Obuv prac.ovnf kotr.íková zateplená • PPó a 
srpava úkrytů 

Obuv let.ni sancále 

Obuv pracovol pe>'.obot�a • oc:11 '-!J.i,,.., n tpw, 

Obuv praeovt1I 

310,00 Kč 15 5.,11.,,QQ !<\\ materiálem 6000 polyesw 
! 

ll<onina o h:notno•ti 270 gtm2. Materiál: 65o/o polyesleru a 35'!'. bavlny m n. Na 
· ·:� •·. ·: · ·,.: ... l, ' 

exponovanYch mf stech vyziutenl matérlálom 6000 pot)'ester. Na naprsence jo kapsa na 1 33 58 38Z QO K� 439.00 Kč 
such)' zip a kapsa na mobil. Vzadu dvě kap$y, Jedna bolnl. Multi1\lr.kétli kapsy mOehovó a 

•
· 

'·
.
-.L l ··� f · zesllené včetně kaosv na metr. EN340 ' ·  

l < 
oc:al'il na o hmotnosti 270 grm2. Matetíál: 65% polyesteru a 35% bavlny mrn. Na 

' . · �' '; j .355,00 Kt exponovaných misteeh vyztutenl mate,iélem 6000 p�lyestcr. Vzadu dvé kapsy, ;edna 1 02 36 i'ť.8;lio Rč i 
t>otnl. Mul'litunXénl Xaos:v měchové a zesílené vGetné kansv na metr. EN340 .� .,,. .. ,• t 
?atepleně nes::romokavt zimní kalhoty s paropropvslnov mem!lránou, rr.ateriál 100% nylon ., .. · ,  '� ' ... . .  

530,00 Kč ,.,_ .. _ .. s polyuretanovou paropropustnou mombránou. podšívka a za1ep1ani 001yes<or EN340 a 1 1  5 8�Q.QOJ<� ; 
EN342 ',i f', :. i·, ;.,f . f . .. 
reflexní nepromokev& kalhoty, výstrw,ý oděv s vysokou viďitelnosll ďlo EN 471, 100% 7 

·."· 
350,00 Kč PES s náno,em PU. éN471 a EN343 2 1. 

ko\niková. zateplená . . . fannáM<a· . ochrana proti běžným p,ovětmostnfm podmlnkám, · -:.'. ,.� . \" " ! 
530.00 Kč svršek nu�Uk (kůto), zateplen! ze synte�cké ko!e!lny, pryžová podrážka EN347 32 16 900, 0� . . �C : 

. 

850,00 Kč 

bozpetnostnr zateplená vodéodotná vysok� obuv $ oceJovou !Pftkou i stélkou odolnou 

1 3  e;�:.:M �o>o:\Kť. ·1 � 

. 

propíchnuti, antistatickou a protiskluzovou PUIPU poórážxou odolnO'J ky>elinám e 01e;h. 1 6  ·-,v ,. absorpef enecg1e v patě, svrškem z prodyšné kůte a reflexnim.1 komponenty pro zyY$eni � 
viditelnosti. EN345 S3. Ci 

-··"· .......... 1 : 
bezpečnoslnl kožená obuv sandálového typu, nl>ká otevfené kategorte 01 (bez ocolo'ló �I•'

,
;·:· ·

, 
l !pilky), perforovaný svršek z p: nollcé usně, toxtilnl podšívka, anatomická vkládaci slélka. 75 „ 2 '7lJ-�"C'ť·"l/�� ' 303,00 Kč potieSev dvouslotková, pl'imY néstfik PU/TPU o!e}ivzdotná. anustatlc.k& s abiot�n lrn '"t. ' ,-.... .c { 

p1otinárazovým efektem. EN 347 .J 
bezpečnostnl celo1co!ená obuv pro profesionální poutru. oeelo'lá špilka S1 .  pco ochranu .. ! '."'�i · 
pfe<1 nara10m a sttatenlm, S\• ráek z plnot!cé hov6tinove osné, textilnt podtivka, ... . : .'. ,

1
• ,� f } 460,00 Kč anatomická vkládací stélka, podole\' dvousložkovó, p/lm9 nástlik ·OU/fPU o:epvzdorná 6 2 ·�.o,,,,: o.·.� 

. . ,r�-'.
v·�:··

I 

, 
FO, an1istatlekt1 .s absorbčn\m protin�cazovým efektem. protiskluzová SRC. E.N 1$0 . _ , 
203<5:2005 S I , , 
$Vr!ek hovéunov'á U,$Ofl. oděruvzdorná tkanina s výbOmou na.sákavo.sti a rychlým 

.. ·�· · ;�. f Í 

430,00 Kč . , cast, PU mékécná podpatěnka vhodné pN dlouhodobé pr�ci ve stoje, me>.ipodošov, 7 3 O)tB/J.�Š: (

245.00 Kč 

vysycháním. anatomlcxy tvarovaná stélka kombinovaná s PE mókčcnou vrstvou. v patnl � .. -'' ·, ;.: ·1
�:�o�6�

7
e�

1
rgle v obtasti paty, podetev prolisktuzcvý a oděruvzdomy ?U, norma EN 

,: , }J r,;:·. r(i: i 
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r;�c�����olobotl<y, absorbco energie v obla,ti paty. protisklu>ová podešev PU/PU. EN 1 30 95 07, 9,:0.0,·i� Obuv pracovnt Pro.stige bll3 c,ebc eemá 

Obuv pta:ovni vysok.á pevné , holeii.ova 
svršek z. hovtzJnové u.sné s voděodolnou ůpravou. koles:nova podtlvka Webpelz, 
xompctitová bezpečnostni špitkB AlfToe $ pcody�nou meml:>íánou. pr�iskJuzova a 
odéruv2<1omá podešev ?U, kovová :i)l&nteta pco6 pcopfe.hnutl. zatep!en.1. vhoOna co 
suchých i moi<rýeh provozů. EN345 S3 

-------------------------···--------

s 

I 

739,00 Kč 

::;í.; {.W :,� 
1 080.00 Kč 5 400.00 Kč ! 

,, • 

.: ,'.�� •. ., 
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Kalhoty montérkové vyztužen& 

Overal zimni 

Plášť pracovni  314 klasický stlih 

Plášť . halena (rondon) * 

Plášť s l<apucl do deště PVC 

Plášf . zástěra 
Poooiky !el11i černé 
Ponožky zimni černé 

Pl'ilba ochranna 

�esplrátor . OS,my a mlha 

Respirátor proti prachu 

ihotoveny z prvo!řidnich materiárV (65% po!ye.s1er a 35% bavlna mio,} o vysoktl orornátl 
320 gtm2• vy.i.tuteny na fťxponovaných mistech ma!eriélem OuPont 5000 GORDURA. 
Umožňujici v/oienj kolenf'l!Ch výztuh. Mvllifunkč.ii kapsy, ipevněni cvočky a kovové 
knoflikv. 
pružilo náplety, zdobeni tkalounem . 1 00% BA, zdvojené kolena. materiál 100% BA. 
2SO<llm2, zatenlenl 100% nolvester • oolis!<. bihí 
s jednou ntiprsnl Kapsou a <1věma klasickými kapsami vpfedu. kryté zapínáni na cvotky, 
všestfanně vyuiitli. déli<a 100 cm. ma1e1lc\l směs 65% polye.s1er/35% havlt1a, Fortl$ 
245a/m2 

stJih princcsového 1ypu $ !ag!áoo\lým rukávem, barva bílá: • červený svislY proužek. 100% 
bavlna. včotné malé;t'!o p,:,1is1<u na love pfodof stran!. oděvu • Správa služeb h\avniho 
města Prahy $V? 2:lhle 
ochranný pl.lšr se skládací kapuci urUný k ochraně proti dešti a vodě, z nylo.,u s 
nflnoscm PVC, urč6na p7edeválm P<O profesnl p:,uži tl proti pósober.r vody, ale i 
mechanickým vlivOm a zašpiněni, v prektick6m oalenl v pouzdle r.a zip 
3/4 barevný, jednotný vzor - vtlcdnS, pro uklízečku, bav1na 
minimálně 80% bavlna 
minimé?n6 80% bal/lna 
Poiyetylenové fasetová skofepina za\•éšená ve čtytech bodech na textllnich pciscfch, 
prodloužený zátylek a nastavitolnt, velikost 52-62. Cel�ová hmotnost 3 10  g. Použitelná v 
mrazu do .3o•c. Phlba musí odpovídat evropské normě EN 397 

s vyde-chovacim vcn:ilkem. cehrana proli pévným eástleím vodn/m a kapatn)'m aerosorúm 
do koncentrace 10-ti násobku NPK/PEL. EN 149:2001 + Al:2009, CE 1024, EN14\ 
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30 

7 

1 5  

7 

7 1 5  

541 

1 2  

5 

720,00 Kč 

860,00 Kt 

275,00 Kč 

400,00 Kč 

135,00 Kč 

1 25 00 Kč 
24,00 Kč 
23,00 Kč 

140,00 Kč 

19,00 Kč 

�:� . :( t ,j 
i .. , •• -� ... �,., •• • , 

I 

. .. .. ; ... ·� . �·.l: . . • 

•. �"-:.:-�1>···�Í. 
8 25b:oÍi;Kt 

, • .:·,:: 
• • v-,...,; Ir'\., 

2 800,'00;��1 
. ; 

. . l 
2 025,00 �č 

875,00'Kč 
17 160 00 Kč 
12 443 dó Kč 

s výdechovým ventilkem EN149:2001, použiti pro1i Cá,ticlm do max,ma!nl koncentraee •· 
5 1 5.00 Kč c. ,{;i� Ób ·Kč i násobku NPKJPEL a kapalným aeroso!úm na bázi vody a o?eje, E.N143 �:

. 
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, 
Rukavice antivibra�í 

Rukavice pogumované s nápletem 

Rukavice gumov6 

R\J-k3vice pracovol hadrové 

pelip:S1é rukavice lité z bavlněného úpletu, ceiomatené v silné vrstvo nitr�u. pružný 8 13,00 Kč 1 Ott.' , op _ _  K.;_č_ i,· néolet na zápěsU. EN 388 " 

snl!enl účink(I vlbraei a rázů, M•teriál polybavlna/chloropren. cortif,kót spl�"jicí normy 5 SO,OO Kč <ÍŠÓ .. ÓÓ':l{č . J  EN420, EN388(x,3,4.3), EN10819 ITRM•0.62.TRH•0.55l .... ,., ., ...... " I 

povrchu. protiskluzové SWl<tu:v na dlani a orstech, délka 30 cm 
pětiprsté rukavice z pllrodniho latexu. tlOu$1'l<a 0,35 mm, velurová úprava vr1il1ního 7 1 1 ,00 Kč . .

.
.. 7_ �_i. :ti.·o,·,._· ·

.
1
',�. :, 

Kombinované pětiprsté rukavico. zdvojona dlM z kvafttnl hovézi $Upenky, �(bet a 1uhá 212 21 ,00 Kč 
· ' ' · ·''· ' "'·· ! 

manžeta z bavtnlmó tkanhw, podiívka ve dlani, EN388 4 A51,0Qd{ě · 
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Uum!cfmi nopkovými v)'slvpky. lloušflca dlaně 0,95 mm, Ooušťl<a na pritech 0,90 mm, pro ...... 

.
. : 1����}(: '!

Rukavice ptacovní . obsluJla odtah. vozidel montátní praee, maximélni prodyšnost, obtat,,ost a pfizpúsobivo$t ruce. idealni pro 45 21 S,OO KČ 9 6�5:�J(- i prasné automontáže a montáž& ma?ých dflů. vyu!IU polttáM<ového efektu nopkových l výstupků v pracovnf části dlaně. tochnologle AlrTech eplil<ovaná spo!etné s technolcg11 · �.i ·5!;'::.( , 
1----------------FE;..:rg:.:o.:,T.:,ec::.h::.· ,=:E..:N::..38
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Rukav;ce úpletové čemě íe<lnobarevné rukavice, vycMZKové, 100% AKRYL 65 35,00 Kč J 27.f, Q\)�j(B'

I 

, 
' Rukavice praccvnl ?imnS zímni ce!ckožené rukavice. d!ar\ a p<sty z Ucové vepfovice. hřbet ze ttrpané vepfovi'ee, 63 61 OO ,.,. 8 1,.-)--------------f'":::P.;.::iá:..,:P;.:;O.:.dš::;.lv.;.::k:;;a:..;, E:cN;.:.3:.:8.:a.8.:.a..:E::.;N.:.51'-'1'-----------------t----t-------' __ "':.9f-___ __:.:3_,:;_:�:.::!:t�t1:�. : ·

bé:t.peénostní kožená obw sandálové:ho typ1.1, nítká otevtGná obuv s ocelovou !pičkou, � ... ;.:,.: .{��tt{) 1'; , Sandále bei;pečnostnl 11 ocoi. tužl n.i:ou kategorie S1, perforovan,;, svršek z plnolicé usně, texti!ni podšívka. i'lnatomická vkJAdaci . � 
é , 14 345 oo Kč 4 •.:i .• o ... ,:n.."'.·.

·
,:K'.':'·.rt'. : st !ka, podhev dvouslotkova nepl!lcí, primý nasttik PU/TPU o!ejivzdorná, antistatická s • v,;. l;Y, " { absorbtnim protinárazovým efektem. EN 347 a EN 345 S I .. .. - ... ,. ;·ct:, 
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Šétok nebo tepice proti páfe • lodička bílá s éorvoným proutkem. 100% bavlna 7 45,00 Kč . 3H:,CO KčÍ , ·, 

Štít obličejový t náhradnf zornli< 
. -,1 ' ' 

celoobličejový štit s nóhlavnlm držákem uréený pro cchranu ob!iteje proti těžkYm, pomatu 5 
i·· .,. .. :-::1· r , 

letícím částicím o aneraii max. o.s J 1 50,00 1),9. ?. ,Qfq }čl. i 
tš_1_1t_o_bl_lč-'ejo'--'vý'-·-'P_ro_t

..;i p_o_sll1_ká_n_l _v_ku_c_h
.:.
y,_,i __ +:o..::ch.cr.:.a'.cm::á:,;;n;;;••::.;•:.;;k"'o,:,;;m:;;o::ž::.:no=po=u::!::.:il-"p.:..:l•:::•-=b;:.,rýc:;18:..... ______________ +--..:7_-l-1----.!.1 5:'.:0=0�0..:J(;�c:::i· 1-·-�,.---·-1:.._ �o?q���-i�f. Í

!
'.' 

rst?e.xnl manažerská 1/esta se zaplnaním na z:ip, dvě .postraní kapsy s klopami, kapsa na ·• ., ,. · · �·
· i Vesta ,atlex.ni tlvta mobil. na tužky a identifikaci, EN 471, f/ida 2:2. 5cm HiVisTex reflexní pásky. matoríal 34 190,00 Kt 6 469,�oq· .K�."' 

Tričko s llmočkom krétký rukáv tmavé 

Tričko s limeč:kem krátký rukáv světlé 

100%, polvester + po�isl< cerný I boční lvy, vni1ln 1 hv limco krytý lemovkou, zapínání na lli knoflíčky, tkané etiketa. moiné 256 13�.oo Kč 
· • ". • ; l 1 

vvšitl i poti•k loaa, tmavé modré • pol/Sk bitý " • - 34 5�,9,0..1'! .l�I ; ' 
bOtní SVY, Vnitrní Š8V flmce klylý lemovkou. zapínáni na tli knofilčky, tkaná eti�Ota. mo1ně 50 ' -' • • r•; r; 

'
vv!itJ i potisk ioaa. světle modré • potisk écrnv 

135,00 Kč , ,6, :uíO,/'.lf). 
{�l;t 

Tričko<llouhy Nkáv lhermo SOo/o bavlna min. 50% oolvester 200a1m2 1 5  220,00 KC 3 ;\óÓ,!50 Řč;� · 
'1á•léra bílá gumotex\ilnl 1 1  Ox80 - vnodná do kuchyně 2 1 1 0,00 Kč 220 00 ,,;."!

1

:f 

'

I 

proti cp.:slt:t1I do kuchyně, s nas,avitelnou délkou pásku okolo krku pomoci dvou D- ,. " ·.:, .. "" 
Zóstér.> kuchafská laclová kroužků, délka 106cm, šilka 69cm, materiál 85% po�Jester a 35% bavlna minimáíně, 2 1 10,00 Kč • 219:09 f<č„t i _ '
'---------=-----..J:Z;-,;45::.,9.,;'m2:.:::........,......,......,---..,.,..-----------------...I..---...L.-------��----_..;· :.....;.,;rf,H 

Celková cena modelové situace v Kč bez DPH bez DPH 637 ?o7.,00 J<i::1 � · 

,. �}·:iiti : ;�otisk · Správa služeb hlavního města Prahy {na zadal, barva bílá nebo-G�--·-------· 

Cena zboží jednotná pro všechny velikosti 

* poskytneme foto {chceme konkrétní výstroj) 
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