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RÁMCOVÁ SMLOUVA č. SML/2018/03126

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník'1 * * 4), mezi těmito smluvními stranami:

Prabos plus, a.s.
se sídlem Komenského 9, Slavičín, 763 21 
zastoupená Ing. Jurajem Vozárem - členem představenstva 
IČO: 26272857 
DIČ: CZ26272857 
tel
Bankovní spotent:
číslo účtu 
Bankovní spojení 
číslo účtu 
{dále jen „Prodávající")

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, 110 01
jednající Ing. Eduardem Šusterem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy
na základě pověřeni Zastupitelstva hl. m, Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ000645SI
Bankovní spojení: PPF banka a. s.
číslo účtu: 620023-5157998/6000
korespondenční a fakturační adresa:
Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy 
Korunní 98, Praha 10, 101 00 
(dále jen „Kupující")

Prodávající a Kupující se v souladu s výsledky veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení 
„Dodávky nízké taktické obuvi pro potřeby Městské policie hl. tn. Prahy - 90817“, ve 
kterém zadavatel jako Kupující přijal nabídku Prodávajícího, dohodli na následujícím znění 
rámcové smlouvy (dále jen „Smlouva").

I.
Předmět smlouvy a předmět plnění

1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího spočívající v dodávání nízké taktické
obuvi (dále jen „předmět plnění") vhodné pro výkon práce strážníka městské policie hl. m.
Prahy (dále jen „MP HMP"). V ceně za předmět plněni je i dodání na místo plnění.
Předmětem Smlouvy je též závazek Kupujícího zaplatit Prodávajícímu za řádně poskytnuté 
dodávky cenu za podminek níže uvedených.



2. Prodávající je vlastníkem předmětu plnění a nese nebezpečí škody na něm do nabyli 
vlastnického práva k předmětu plnění Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo 
k předmětu plnění jeho převzetím. Kupující za řádně dodaný předmět plnění zaplatí 
Prodávajícímu cenu dle fil. III Smlouvy. Dohodnutá cena je včetně dopravy do místa plnění.

II.
Podrobná specifikace předmětu plnění

1. Název a základní popis předmětu plnění - Obuv taktická nízká

2. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy

3. Dodávaný předmět plněni musí odpovídat referenčním vzorkům, které Prodávající 
předložil Kupujícímu v rámci veřejné zakázky „Dodávky nízké taktické obuvi pro potřeby 
Městské policie hl. m. Prahy - 90817“. Referenční vzorky budou uloženy u Kupujícího po 
dobu trvání platnosti smlouvy.

III.
Cenové ujednáni a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění na základě této Smlouvy je stanovena jako cena konečná, 
platná po celou dobu trvání Smlouvy, neměnná bez ohledu na vývoj inflace, či jiných 
skutečností, promítajících se do ceny výrobků, technologií Či služeb na trhu.

2. Cena za předmět plnění je:

Obuv taktická nízká - cena za 1 pár - 1 890,- Kč bez DPH

3. Kupující zaplatí za předmět plném na základě faktury, kterou Prodávající doručí 
Kupujícímu při každé dodávce předmětu plnění. Částka uvedená na faktuře bude odpovídat 
skutečnému objemu dodaného množství předmětu plnění a bude vždy navýšena o příslušnou 
sazbu DPH.

4. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dnů ode dne doručení Kupujícímu. Za 
uhrazenou se faktura považuje v den, kdy Prodávající obdržel platbu na svůj účet.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu ustanovení § 11 
zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a stanovené náležitosti 
daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 6

6. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované údaje a nebude vystavena ve výši 
prokazatelných nákladů, je Kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10 (deseti) dnů od jejího 
obdrženi Prodávajícímu s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. 
V takovém případě přestane běžet lhůta splatnosti faktury a nová lhůta začne běžet dnem 
doručení opravené faktury Kupujícímu.



7, Nejvyšší celkový možný objem plněni je 9 500 000,- Kč bez DPH na dobu 4 let od 
nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy,

8, Kupující není povinen objednat předmět plnění v rozsahu odpovídajícímu nejvvššímu 
celkovému předpokládanému objemu plnění, a to bez jakýchkoliv sankcí.

IV.
Dodací podmínky

L____ Místem plnění jsou sklady výstrojního materiálu MP HMP na adrese

2. Jednotlivé dodávky předmětu plnění budou realizovány na základě této Smlouvy' a na 
základě objednávek Kupujícího. Objednávky za Kupujícího budou činit oprávněné osoby 
zařazené do Útvaru provozního a logistického zabezpečení.

3. Objednávky budou činěny písemně e-mailem.

4. Kupující bude odebírat předmět plnění na základě dílčích objednávek dle svých 
potřeb.

6. Lhůta na dodání je 21 kalendářních dnů od akceptace objednávky. Pokud je na 
objednávce uveden termín dodání v delší lhůtě, platí termín dodání na objednávce.

7. Prodávající potvrdí přijetí objednávky elektronickou formou, a to ve lhůtě do tří 
pracovních dní.

8. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí objednávky v případě, že Kupující je v 
prodlení s úhradou předchozích dodávek předmětu plnění.

9. Dokladem o předání předmětu plnění je dodací list, potvrzený za Kupujícího 
pověřeným pracovníkem MP HMP.

10. Předmět plnění musí být dodáván v balení, jež je specifikováno v Příloze č. I 
Smlouvy.

11. Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu bez odkladu nepředvídané objektivní 
překážky, které znemožňují splnění dodávky ve sjednaném termínu a které nejsou způsobeny 
úmyslným či nedbalostním jednáním Prodávajícího. V takovém případě obě strany 
neprodleně dohodnou nový termín dodávky.



v.
Odpovědnost za vady předmětu plnění

1. Vadou se rozumí odchylka od požadovaného rozsahu, vlastnosti Či parametru 
stanovených normami čí jinými obecně závaznými právními předpisy uvedenými ve 
Smlouvě. Za vady se taktéž považují vady v dokladech nutných pro užívání předmětu plnění. 
Při uplatnění odpovědnosti Prodávajícího za vady se bude ve věcech v této Smlouvě 
neupravených postupovat dle občanského zákoníku.

2. Prodávající je povinen dodat předmět plnění bez vad. Nebude-li dodávka splňovat 
kvalitativní nebo kvantitativní požadavky uvedené ve Smlouvě nebo objednávce, má Kupující 
právo vrátit podle vlastního uvážení celou dodávku nebo její část Prodávajícímu 
k náhradnímu plném, v rámci něhož Prodávající nejpozději do 7 dnů od takto uplatněné 
reklamace bezplatně nahradi dodávku předmětu plnění dodáním nové bezvadné dodávky nebo 
chybějící části dodávky v reklamovaném množství. Při nesplnění těchto podmínek je Kupující 
oprávněn od Smlouvy odstoupit.

VI.
Smluvní sankce

1. V případě, že Prodávající nedodá Kupujícímu řádně předmět plnění nejpozději ve 
lhůtě uvedené v článku IV odst. 6 Smlouvy, je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy a 
případně uplatnit právo na smluvní sankci ve výši 0,1 % z ceny předmětu plnění za každý 
den prodlení, nejvýše však do 100 %ceny předmětu plnění, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

2. Neuhradí-li Kupující fakturu v termínu splatnosti, je Prodávající oprávněn uplatnit 
právo na úroky z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý' den prodlení, 
nejvýše však do výše 100 % z ceny dodávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. V případě vadného plnění není uplatněním smluvních sankcí dotčeno právo obou 
účastníků na náhradu škody dle obecně platných předpisů.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
na závazky vyplývající pro ně z této smlouvy nepoužije.

VIL
Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby toto ujednání bylo uvedeno v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího 
podpisu.

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



3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle 
zákona c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv a je uzavřena do vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl. III 
odst. 7 Smlouvy nejdéle však na dobu čtyř let od nabytí platnosti a účinnosti smlouvy.

2. Každá smluvní strana je oprávněna tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to bez udání 
důvodu. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi 
na adresu druhé smluvní strany.

3. Odstoupit od Smlouvy mohou obě smluvní strany ze zákonem stanovených důvodů či 
za podmínek uvedených ve Smlouvě.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Prodávající 
obdrží 2 vyhotovení a Kupující 2 vyhotoveni.

5. Změny a doplňky Smlouvy lze činit jen písemnou formou na základě dohody obou 
smluvních stran.

6. V souladu s § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválila Rada 
hlavního města Prahy usnesením Č. 638 ze dne 27. 3. 2018.

7. Věci Smlouvou neupravené se řídi ustanoveními občanského zákoníku.

Ing. Juraj Vozár
člen představenstva Prabos plus, a.s.

V Praze dne: /f] t ( fof?

ředitel Městské policie hl. m. Prahy

HLAVNI MĚSTO PRAHA 
Méttffcá po&ci* hl. m. Prahy 

KanceJúf ředitele 2 
1D1 00 Praha 10, Korunní 98



Příloha č. 1 Smlouvy

Obuv taktická nízká

Obecné požadavky

Obuv slouží k ochraně nohou před nepříznivými klimatickými podmínkami a poraněním. 
Je určena k celoročnímu užívání při výkonu práce strážníka včetně prováděni speciálních 
Činností v těžkém a nerovném terénu. Svým provedením nesmí omezovat podmínky řízeni 
motorového vozidla, při chůzi musí zabezpečit dobrou stabilitu, a to i v extrémních 
podmínkách (např. na mokrém a zmrzlém podkladu).

Konstrukce obuvi, použité materiály i vnitřní vybavení obuvi musí zajistit maximální komfort 
i pří dlouhodobém nošení (tj. více jak 12 hodin denně). Obuv musí být odolná proti průniku 
vody a chladu při zachování požadované prodyšnosti. Podešev sdezénem musí být 
protiskluzná, oleji vzdorná, s útlumovými vlastnostmi v oblasti paty. Uzavíráni obuvi musí 
umožnit rychlé a pevné utažení obuvi na noze. Obuv musí být zhotovena vceločemém 
provedeni.

Celkové provedení obuvi musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné 
prostředky - Pracovní obuv z hlediska;

1. Celá obuv
a) izolace spodku obuvi proti chladu (Cl)
b) absorpce energie v oblasti paty (E)
c) odolnost proti vodě (WR)

2. Vrch
Průnik a absorpce vody (WRU)

3. Podešev
a) odolnost proti palivovému oleji (FO)
b) odolnost proti uklouznuti (SRC)

Popis

Obuv je kotníčková, celopodšívkovaná s monolitní dvousložkovou podešví a uzavíráním na 
šněrování. Svršek v kombinaci useň - textil, nártového střihu je vyroben z usně s hydrofobní 
úpravou a syntetického materiálu. Jazyk, límeček kolem nohy, podšívka nártu a podšívka 
zadního dílu jsou polštářované. Jazyk je kapsový, zabraňující průniku vody, sněhu a nečistot z 
terénu. Nad patou je všitý límec z měkčeného vrchového materiálu, který usnadňuje chůzi. 
K uzavírání jsou použity poutka pojistky šněrovadla a obuvnické háčky. Součástí 
podšívkového kompletu je speciální klimatická membrána zajišťující odvod par z vnitřku 
obuvi a zabezpečují nepropustnost vody z vnějšího prostředí. Obuv je vybavena vkládacími



stélkami. Prostorové anatomické vytvarování vrchní vrstvy stélky zajišťuje mírné masážní 
účinky. Součástí obuvi jsou kulatá šněrovadla v černé barvě o dostatečné délce cca 166 cm 
s plastovým / kovovým zakončením.

Svršek

Svršek je ve šněrování vykrojený, polštářovaný, perforovaný límec kolem nohy je s 
podšívkovým límečkem sešitý lícem klíči a přehnutý přes výplň. Polštářovaný jazyk 
s vyztuženou horní částí, všívaný na kapsu je sešitý s podšívkou jazyku a opatřený výplní. 
Horní část jazyka je opatřena perforací, pro lepší ventilaci. Za účelem ochrany vrchového 
materiálu proti okopání je obuv opatřena chráničem špice, který je vyroben z vhodného 
materiálu a je našitý na přední část nártu.

Podšívkování
Obuv je celopodšívkovaná. Součástí vnitřku obuvi je vodotěsná a prodyšná klimatická 
membrána. Límeček a horní část jazyka jsou podšívkované prodyšným úpletem. Konstrukce 
podšívky je provedena na sáček (tj. vnitřní uzavřená bota), a to minimálně do 75% celkové 
výšky svršku (měřeno od stélky).

Spodek obuvi

Podešev je se svrškem spojena lepenou výrobní technologii.
Výška dezénu podešve 5,5 - 6,0 mm.
Zdvih podešve od podložky je v přední části 23 - 26 mm a v patní Části 7-10 mm.

Kováni
Kovové doplňky jsou připevněné pouze přes vrchový materiál a z vnitřní Části vybaveny 
podložkou proti vytržení. Obuv je vybavena poutky na šněrovadla ve vhodné kombinaci 
otevřených pojistek šněrovadla a obuvnických háčku.

Švv a prošití

Šití se provádí nitěmi v barvě základního vrchového materiálu. Šití musí být přesné a čisté, 
řádky rovné a souběžné bez vynecháni stehů a prasklých nití. Steh musí být utažen bez 
prosekání materiálu. Stopa jehly musí být zaplněna nití, konce řádků zapošité nebo jinak 
zajištěné.

Požadovaný velikostní sortiment

UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 13 14 15
EU 37 37,5 38 38,5 39 40 41 41,5 42 42,5 43 44 45 46 47 48 49 50

mm 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315



Značení

Každý půlpárje označen textilní tkanou etiketou bílé bány, která je všita z vnitřní strany 
obuvi. Na etiketě jsou uvedeny následující údaje:
- dodavatel
- vzor
- velikost metricky i Mondo point
- obvodová skupina
- měsíc / rok výroby

Etiketa musí být stálobarevná, uvedené údaje musí být dobře čitelné po dobu předpokládané 
životnosti výrobku.
Ve vnitřní straně obuvi, na podšívce nebo na spoji podšívky musí být našita textilní etiketa 
s označením typu podšívky.
Každý pravý půlpárje opatřen odpovídajícím piktogramem. Piktogram lze uvést na textilní 
etiketu nebo vlepit z vnitřní strany obuvi,

Závěr

- Hotová obuv musi být párována (tj. pravý a levý půlpár musí být shodný z hlediska 
materiálu, provedení i zpracování).

- Nepřípustný je volný a popraskaný líc, vrásky líce usně a štípance ne všech vrchových 
dílcích, žímé vrásky, zarostlé jizvy, škrábance na líci na nártech a zadních dílech.

- Veškeré svrškové dílce musí být přiměřeně koseny a okraje dílců zabarveny.
- Záhyby ve špici a v patě musí být řádně vyhlazeny.
- Svršek musí být na podešvi dokonale ustředén.
- Rozmístění kovových doplňků musí být souměrně ve stejných roztečích vůči sobě.
- Kovové doplňky nesmí mít ostré hrany.
- Všechny materiály použité při výrobě obuvi musi být stálobarevné.
- Zpracování a spojení podšívkových dílců uvnitř obuvi musí být hladké, nesmí se 

shrnovat nebo vykazovat zvrásnění.
- Z vnější strany obuvi (na svršku) nesmí být žádný prvek s výrazným názvem výrobce 

Či dodavatele.
Balení

Obuv bude umístěna po jenom páru v papírové krabici. Krabice s otvorem na přední straně 
(vzhledem k manipulaci) bude opatřena etiketou s těmito údaji: název výrobku, velikost 
metricky i Mondopoint, vzor a měsíc/rok výroby. Karton bude opatřen etiketou s těmito údaji: 
název výrobku, velikost metricky i Mondopoint, počet párů a měsíc/rok výroby. V kartonu 
musí být boty stejné velikosti, maximálně 5 krabic v kartonu a karton musí být zajištěn proti 
samovolnému otevření.


