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RÁMCOVÁ DOHODA 
na dodávky ochranných pracovních oděvů  

        

 
Čl. I 

Smluvní strany 

 
1. LOM PRAHA s.p. 

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283 

se sídlem: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 – Malešice 

jehož jménem jedná: Ing. Roman Planička, ředitel státního podniku 

vyřizuje ve věcech finančních: Ing. Michal Geist, finanční ředitel 

vyřizuje ve věcech obchodních: Ing. Bc. Radomír Daňhel, ředitel pro obchod a 

logistiku 

vyřizuje ve věcech technických:  Josef Netolický, specialista BOZP a PO 

IČ: 00000515 

DIČ: CZ00000515 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu: 994404-0141472001/0800 

Kontaktní osoba ve věcech logistiky:              Irena Řebíčková, tel. XXX 

XXX 

dále jen „odběratel“. 

 

2. BRUDRA s.r.o. 

          zapsaná: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16240  

   se sídlem:   Jemnická 17, Praha 4 140 00                          

   zastoupen:   JUDr. Pavlem Foubíkem – jednatel 

  JUDr. Pavlem Růžičkou - jednatel   

  vyřizuje:   Aleš Hendlinger – ředitel společnosti   

  IČ:   48110841                                    

  DIČ:   CZ48110841                                                                    

         Bankovní spojení:                                           Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu: XXX 

 

   

e-mail určený pro doručování objednávek:      XXX  

dále jen „dodavatel“. 

 

Smluvní strany uzavírají tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda“) ve smyslu Hlavy II. 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZoZVZ“), jejíž uzavření je výsledkem výběrového řízení pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu s názvem „Rámcová dohoda na dodávky ochranných pracovních oděvů“. 

Tato dohoda je závazkem ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a pro jednotlivé dodávky 

závazkem ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také „ObčZ“).  
 

Čl. II 

Předmět  dohody 
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1. Účelem této rámcové dohody (dále jen „dohoda“) na dodávky ochranných pracovních oděvů je 

závazek dodavatele dodávat ochranné pracovní oděvy včetně šicích úprav specifikované v příloze 

č. 1 - Seznamu zboží této dohody (dále jen „zboží“) odběrateli a převádět na odběratele vlastnické 

právo ke zboží na základě jednotlivých dílčích objednávek odběratele.  

2. Odběratel se zavazuje, že zboží dodané na základě jednotlivých objednávek převezme a zaplatí 

příslušnou kupní cenu dle jednotlivých druhů zboží uvedené v příloze č. 1 - Seznamu zboží této 

dohody. 

3. Zboží musí být nové, nepoužité, z nesrážlivé, stálobarevné látky a předeprané. Zboží musí být po 

celou dobu platnosti této dohody dodávány ve stejném provedení. Jednotlivé kusy zboží budou 

označeny štítkem na viditelném místě uvnitř oděvu se symbolem graficky označující CE, materiál 

látky, gramáž bavlny, způsob čištění pracovních oděvů a velikost oděvu v českém jazyce.   

Čl. III 

Místo plnění 

1. Místo plnění bude odběratelem stanoveno v jednotlivých objednávkách. Místem dodání je sídlo a 

provozovny objednatele: 

- LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, PSČ 108 00, Praha 10, Malešice 

- LOM PRAHA s.p., Toužimská 1058, PSČ 197 03, Praha 9, Kbely 

- LOM PRAHA s.p., Na letišti 406/147, PSČ 750 02 Bochoř 

- LOM PRAHA s.p., Letiště Pardubice, Pražská 100, 530 06 Pardubice 

- LOM PRAHA s.p.  Stará Boleslav Hlavenec, Hlavenec 142, 294 74 
dle dodací podmínky DDP INCOTERMS 2010. 

Čl. IV 

Dodací podmínky 

1. Závazné dílčí objednávky budou zaslány odběratelem na základě skutečných potřeb v průběhu 

platnosti dohody na email uvedený v záhlaví této dohody. 

2. Zboží bude zabaleno do fólie s viditelným označením velikosti oděvu, aby při manipulaci 

nemohlo dojít k jejich poškození či znečištění. U oděvů, které se prodlužovaly nebo zkracovaly, 

bude oděv označen jménem zaměstnance a velikosti oděvu. 

3. Odběratel na základě svých potřeb zašle dodavateli písemnou objednávku na e-mail uvedený v čl. 

I této dohody. V objednávce bude uvedeno: 

- jmenný seznam, druh zboží a velikost zboží; 

- jmenný seznam, druh zboží a požadavek na úpravy oděvu (prodloužení/zkrácení); 

- místo dodání. 

4. Dodávky zboží budou realizovány v pracovní dny pondělí až čtvrtek v době od 07:30 do 14:30 

hod a v pátek od 7:30 do 13:00 do místa dodání uvedením v objednávce. Vlastnictví ke zboží 

přechází z dodavatele na odběratele jeho dodáním odběrateli. 

5. Termín dodání zboží bude stanoven v jednotlivých objednávkách do XXX kalendářních dnů od 

doručení objednávky dodavateli. V případě šicích úprav bude dodání prodloužených/zkrácených 

velikostí oděvů do XXX kalendářních dnů. Pokud se strany nedohodnou na jiném termínu dodání. 

6. V případě, že dodavatel nedodá požadované zboží ani do 30 kalendářních dnů po stanoveném 

termínu dodání, je odběratel oprávněn zajistit dodávku nedodaného zboží třetí osobou na náklady 

dodavatele, nebo odstoupit od plnění objednávky případně částečné dodávky dle objednávky.  
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Čl. V 

  Cena a platební podmínky 

1. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s dodáním zboží do místa určení. Dále 

zahrnuje veškeré náklady a výdaje dodavatele a jeho případných subdodavatelů spojené 

s dodávkou do místa plnění, včetně splnění dalších závazků dle této dohody a spojené se 

splněním záručních podmínek. Kupní ceny zboží uvedené v příloze č. 1 - Seznamu zboží budou 

maximálně přípustné po celou dobu platnosti dohody.  

2. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad vždy po řádném dodání a převzetí dodávky zboží 

odběratelem dle objednávky. Odběratel umožňuje dílčí dodávky.  

3. Kupní cena včetně DPH za jednotlivé dodávky bude odběratelem uhrazena, na základě faktury 

(daňového dokladu) vystavené dodavatelem, bankovním převodem na účet dodavatele uvedený 

v záhlaví této dohody. Splatnost daňového dokladu je 30 (třicet) dnů po jeho doručení odběrateli. 

Fakturovaná cena se považuje za zaplacenou dnem odepsání příslušné částky z účtu odběratele. 

4. Daňový doklad musí být řádně vystaven v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v 

souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani s přidané hodnoty, v platném znění a zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, s uvedením čísla objednávky a této dohody,   

množství, jednotka, cena v korunách českých (CZK) bez DPH za jednotku, celková cena bez 

DPH, a výše DPH a celková částka k úhradě.  

5. K daňovému dokladu  bude přiložen dodací list, potvrzený zástupcem dodavatele a odběratele. Na 

dodacím listu bude uveden druh zboží a množství dle jednotlivých velikostí. Bez dodacího listu 

není dodávka řádně splněna. 

6. Nebude-li daňový doklad obsahovat výše uvedené náležitosti, zákonné náležitosti daňového 

dokladu anebo nebudou-li přiloženy dodací listy, popř. jsou v daňovém dokladu  uvedeny chybné 

údaje, není odběratel  povinen daňový doklad  uhradit a zašle jej zpět dodavateli, který daňový 

doklad  opraví v souladu s výše uvedenými náležitostmi nebo dodá chybějící doklady a zašle 

daňový doklad  zpět s označením nového termínu splatnosti. Nová lhůta splatnosti daňového 

dokladu počíná běžet po doručení opraveného daňového dokladu odběrateli. 

 

Čl. VI 

Záruka, záruční servis a reklamační podmínky 

1. Dodavatel garantuje odběrateli, že zboží dodané na základě této dohody nevykážou funkční nebo 

kvalitativní vadu po dobu XXX měsíců od data předání odběrateli. Záruka se nevztahuje na 

opotřebení způsobené používáním zboží nebo zjevným mechanickým poškozením. 

2. Během záruční doby může odběratel uplatňovat reklamace vztahující se k jakosti a množství 

dodaného zboží. Reklamace odběratele mohou být následující: 

- kvantitativní; v případě, že množství dodaného zboží neodpovídá závazným dílčím 

objednávkám nebo nesouhlasí s množstvím uvedeným v dodacím listě, 

- kvalitativní; v případě, že dodané zboží neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě. 

3. V případě oprávněné reklamace, se dodavatel zavazuje nahradit zboží na své náklady ve lhůtě do 

30 kalendářních dnů od data doručení reklamace, pokud nebude oboustranně odsouhlasen jiný 

termín. Dodavatel nese veškeré náklady spojené s řešením oprávněné reklamace. 
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Čl. VII 

Sankce za nedodržení stanovených podmínek 

1. V případě, že dodavatel nedodrží touto dohodou stanovený termín dodání zboží, zaplatí odběrateli 

smluvní pokutu ve výši XXX % z ceny nedodaného množství zboží bez DPH, minimálně však ve 

výši XXX,- Kč za každý den prodlení, maximálně však XXX %. 

2. V případě, že dodavatel nedodrží termín pro odstranění vady položky, zaplatí odběrateli smluvní 

pokutu ve výši XXX % z ceny bez DPH z hodnoty reklamované položky, za každý den prodlení, 

maximálně však XXX %. 

3. V případě prodlení odběratele s úhradou faktur řádně vystavených dodavatelem na úhradu kupní 

ceny je dodavatel oprávněn požadovat po odběrateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně 

závazným právním předpisem. 

4. Smluvní pokutu hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně 

v této souvislosti prokazatelná škoda, která je vymahatelná samostatně, vedle smluvní pokuty. 

Pokud povinná strana prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučující 

odpovědnost, náhrada škody se neuplatní. 

5. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení budou zaplaceny do 30 dnů po obdržení daňového dokladu 

na jejich vyúčtování. 

 

Čl. VIII 

Ostatní podmínky 

1. Smluvní strany se zavazují, že informace vzájemně poskytnuté v souvislosti s touto dohodou 

nesdělí třetí osobě, ledaže by povinnost sdělit takové informace vyplývala z platných zákonů 

České republiky, zejména ze zákona o veřejných zakázkách. 

2. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti nabývá dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí LOM PRAHA s.p. podpisem 

smluvních stran. Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu dvou (2) let nebo do vyčerpání 

cílové částky 1 950.000 Kč. 

3. Tuto dohodu lze kdykoliv v průběhu její platnosti ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

Dohoda může být ukončena před uplynutím doby dle předchozího bodu, kteroukoli smluvní 

stranou výpovědí i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé 

smluvní straně.  

4. Odstoupení od dohody jako celku nebo od dílčího plnění na základě zaslané objednávky je možné 

pro podstatné porušení dohody některou ze smluvních stran s tím, že podstatným porušením 

dohody se rozumí zejména: 

- skutečnost, že dodané zboží nesplňuje opakovaně (a to dvakrát) požadovanou specifikaci, 

- prodlení dodavatele s řádným dodáním zbožím delším než 30 pracovních dnů, 

- v případě vydání rozhodnutí o úpadku dodavatele či odběratele nebo rozhodnutí o zamítnutí 

insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dodavatele či odběratele nebo v případě soudního 

rozhodnutí, že některá ze smluvních stran je likvidaci. 

5. Odstoupením nejsou dotčena ustanovení týkající se důvěrnosti informací, náhrady škody, 

zajištění smluvních závazků, řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž 

povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení. 

6. Dodavatel nemá právo postupovat svoje práva a povinnosti z této dohody ani z objednávek třetí 

straně bez předchozího písemného souhlasu odběratele. 

7. Na vztahy v této smlouvě neupravené se použije příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 
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8. Právní vztahy vzniklé ze dohody se budou řídit českými právním řádem, zejména zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a případné spory z těchto právních 

vztahů budou rozhodovat české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 

 

Čl. IX 

Závěrečná ujednání 

1. Tato dohoda se řídí právem České republiky. Veškerá korespondence, spojená s plněním této 

Dohody, bude uskutečňována v českém jazyce. 

2. Pokud se jakékoliv ustanovení této dohody stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 

nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost 

zbylých ustanovení této dohody. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez 

zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a 

vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného 

účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 

3. Veškeré změny a doplňky této dohody jsou vázány na souhlas obou smluvních stran a mohou být 

provedeny pouze písemně, formou smluvního dodatku k této dohodě. Smluvní dodatky musí být 

řádně označeny, číslovány ve vzestupné číselné řadě, datovány a podepsány oběma smluvními 

stranami. 

4. Dohoda je uzavírána ve třech (3) písemných vyhotoveních. Každý výtisk má platnost originálu. 

Dva výtisky obdrží objednatel, po jednom výtisku dodavatel.  

5. Každá ze smluvních stran vzájemně prohlašuje, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, že jim 

nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně 

v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky, plynoucí 

z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a na důkaz svého souhlasu s obsahem této dohody 

připojují pod ní své podpisy. 

6. Příloha č. 1 – Seznam zboží 

Příloha č. 2 – Grafický manuál LOM PRAHA s.p. 

 

 

 

 

V Praze dne 19.1.2018    V Praze dne 29.1.2018 

 

 

 

 Za odběratele: Za dodavatele: 

 

 

 

 

 _______________________      ________________________ 

                Ing. Roman Planička                                                       JUDr. Pavel Foubík 

              ředitel státního podniku                                                     jednatel společnosti  

                  LOM PRAHA s.p. Brudra s.r.o.  

 

   

   


