KUPNĹSMLOUVA
číslo kupujĹcÍho: 62-2-6062/2018
číslo prodávajľciho: zhb180718

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")
(dále jen ,,smlouva")

Článek l.

Smluvní strany
Česká republika - Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje
Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Sídlo:
Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa:
IČO:
70884099
DIČ:
CZ0884099, není plátce DPH
Česká národní banka, pobočka Brno
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
10039881/0710
plk. Ing. jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Datová schránka:
ybiaiuv
Telefon:
950 630 123
Fax:
950 630 207
(dále jen ,,objednatel")
a

Ziegler Hasičská Technika s.r.o.
Sídlo:
Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno
Kontaktní adresa:
Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno
IČO:
27722309
DIČ:
CZ27722309
Heino Hagge, jednatel
jejímž jménem jedná:
UniCredit Bank Czech republic a.s.
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
514122400/2700
Kontaktní osoba:
E-mail:
hpic5cw
Datová schránka:
532 123 313
Telefon:
532 123 313
Fax:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54637
(dále jen ,,prodávajicř')

Článek II.
Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se prodávajÍcÍ zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujIcímu
zboží, specifikované v ČI. III. odst. 1 smlouvy a převést na kupujÍcĹho vlastnické právo
k tomuto zboží.
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajÍcÍho ze dne 18.07.2018,
která byla podána na základě zadávacího řízeni zveřejněného pod číslem HSBM1298/2018 a byla vybrána jako nejvýhodnější.

Článek Ill.
Zboží, předání zboží, vady zboží
1. Předmětem této smlouvy je dodání 10 ks obleků proti sálavému teplu (dále jen ,,zboží"
nebo ,,předmět smlouvy") dle specifikace uvedené v nabídce č. : AN180717, ze dne
18.07.2018, která je nedIlnou součásti smlouvy jako příloha č. 1 této kupní smlouvy (dále
jen ,,příloha č. l").
2. ProdávajÍcÍ bere na vědomí, že kupujIcí odebere minimálně 6 ks obleků, a to do 31. 12.
2019. Zboží bude objednáváno postupně a celkový počet nemusí být vyčerpán.
3. KupujIcí se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku
VI. této smlouvy, a to za přesný počet kusů zboží dle písemných objednávek, tak jak je
uvedeno v ČI. IV. této smlouvy.
4. O předáni a převzetí zboží bude prodávajíchn vyhotoven protokol o předání a převzetí
zboží (dále jen ,,protokol") ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma
smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotoveni
protokolu.
5. KupujÍcÍ je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupujÍcÍ
důvody odrrňtnuti převzetí zboží písemně prodávajíchnu sdělí, a to nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od původního terminu předáni zboží. Na následné předáni zboží se
použijí ustanovení odstavců 4 a 5 tohoto článku.
6. Kupujíci je oprávněn oznámit vady zboží písemně, datovou schránkou nebo e-mailem a
uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujÍcÍho kdykoli ve lhůtě dvou
(2) let od předání zboží. Pokud kupujÍcÍ uplatni nárok na odstraněni vady zboží, zavazuje
se prodávajÍcĹ tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od oznámení
vady nebo ve lhůtě stanovené kupujíchn, pokud by výše uvedená lhůta nebyla
přiměřená. ProdávajÍcÍ je povinen předat zboží kupujichnu po odstraněni vady dle ČI. III.
odst. 4 a 5 této smlouvy.
7. prodávajÍcÍ prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského
zákoníku
8. ProdávajÍcÍ předá kupujícknu doklady vztahujIcí se ke zboží, a to zejména:
o návod k použiti, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii;
o písemné prohlášeni o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
o předávací protokol;
o dodací list.
Článek lV.
Doba a místo plnění, předáni zboží
1. prodávajÍcÍ je povinen dodat zboží po předem provedené písemné objednávce, ve které
kupujÍcÍ stanoví přesný počet objednaných kusů, a to v místě dodání zboží nejpozději do
30 dnů od doručení výše uvedené objednávky prodávajľchnu.
2. Počty požadovaného zboží budou průběžně upřesňovány v průběhu roků 2018 - 2019
jednotlivými písemnými objednávkami.
3. Objednávka musí obsahovat nás|edujÍcÍ údaje: údaje o kupujÍcÍm a prodávajÍcÍm, IČO a
DIČ, číslo kupní smlouvy, specifikaci požadovaného předmětu koupě a množství.
4. Místo plnění (dodání): Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1,
614 00 Brno-sever.

5. prodávajÍcÍ se zavazuje informovat kupujÍcÍho o terminu dodáni zboží nejméně 5
pracovních dnů předem. Před touto dobou může prodávajÍcÍ dodat zboží jen po
předchozím souhlasu kupujÍcÍho.
6. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajíchn a kupujickni sepsán předávací
protokol ve dvou vyhotoveních. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupujÍcÍ
odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. K podpisu
dodacího listu je oprávněna kontaktní osoba kupujÍcÍho.
7. Vady zjevné při dodáni zboží je kupujÍcÍ povinen sdělit prodávajÍcÍmu při převzetí zboží,
vady skryté je kupujÍcÍ povinen sdělit prodávajicknu bez zbytečného odkladu.
Článek V.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží
1.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujIciho okamžikem převzetí zboží od
prodávajÍcÍho v místě plnění.
Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky
1.

Kupní cena je stanovena:
za 1 ks obleků proti sálavému teplu ve výši 37.551,- KČ bez DPH (slovy:
třicetsedmtisÍcpětsetpadesátjednakoruna) jako cena nejvýše přípustná, tj. 45.436,- Kč
s DPH (slovy: čtyřicetpěttisÍcčtyřistatřicetšestkorun), při sazbě DPH ve výši: 21%,
přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními
předpisy.

2. Tato sjednaná kupní cena je kOnečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou
zboží (seznámení s obsluhou, clo, atd.). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené
s dopravou zboží na místo plněni a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové
vlivy apod.).
3. Cena bude zaplacena na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím po
převzetí kompletního zboží. Daňový doklad bude vystaven prodávajíckn v českém jazyce a
musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále
vyčís|enÍ zvlášť' ceny za zboží v KČ bez DPH, zvlášť' DPH a celkovou cenu za zboží v KČ
včetně DPH. ProdávajÍcÍ je povinen vystavit daňový doklad nejpozději do dvou pracovních
dnů od předání zboží.
4.

prodávajÍcÍ je povinen přiložit k daňovému dokladu dodací list.

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti daňového dokladu v délce třiceti (30)
kalendářních dnů ode dne doručeni daňového dokladu kupujicknu na kontaktní adresu
kupujÍcÍho. v případě pochybností se má za to, že dnem doručeni se rozumí třetí den
ode dne odesláni daňového dokladu.
6.

Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kupujÍcÍho. Pokud kupujÍcÍ uplatni nárok na odstranění vady zboží ve
lhůtě splatnosti faktury, není kupujÍcÍ povinen až do odstraněni vady zboží uhradit cenu
zboží. Okamžikem odstraněni vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

7.

KupujIcí nebude poskytovat prodávajľchnu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo
jeho části a prodávajÍcÍ prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat
nebude.

8. KupujÍcÍ je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti daňového dokladu vrátit bez
zaplaceni daňový doklad, který neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo
budou-li tyto údaje uvedeny chybně. ProdávajÍcÍ je povinen podle povahy nesprávnosti
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daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení
se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručeni náležitě doplněného či opraveného
daňového dokladu začne běžet nová lhůta splatnosti daňového dokladu v délce třiceti
(30) kalendářních dnů.

Článek VII.
Servis
1. ProdávajÍcÍ ručí kupujicknu za to, že celý předmět této smlouvy bude kupujícímu dodán
nový, nepouživaný, nerenovovaný a vyrobený podle platných technologických podmínek
a technických norem v jakosti l.
2. Záruční a pozáruční servis bude prováděn na adrese: Ziegler Hasičská Technika s.r.o.
Brno,Tuřanka 115

Článek VIII.
Povinnost mlčenlivosti
1.

prodávajÍcÍ se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plněni této smlouvy získá od kupujícIho nebo o kupujickn či
jeho zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souhlasu kupujÍcÍho žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy,
ledaže se jedná
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.

2.

prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,
které se budou podílet na dodáni zboží kupujichnu dle této smlouvy.

3.

Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží
dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

4.

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

5.

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.
Článek lX.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1.

V případě nedodrženi termínu dodáni a předání zboží podle ČI. lV. odst. 1 ze strany
prodávajÍcÍho, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujÍcÍho z důvodů vad zboží
nebo v případě prodlení prodávajÍcÍho s odstraněním vad zboží podle ČI. Ill. odst. 6 je
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny
zboží VC. DPH dle objednávky uvedené v ČI. IV. této smlouvy za každý, byť
i započatý kalendářní den prodlení.

2.

Jestliže prodávajÍcÍ poruší jakoukoli povinnost podle ČI. VIII., zavazuje se prodávajÍcÍ
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- KČ (slovy: pěttisíc korun českých) za
každé jednotlivé porušeni povinnosti.

3.

Kupujicí je povinen zaplatit prodávajíchnu za prodlení s úhradou daňového dokladu po
sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné
faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.

4.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode
dne jejich uplatněni.
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5.

Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího
řádně dodat zboží.

6.

Za podstatné porušeni této smlouvy prodávajíchn, které zakládá právo kupujÍcÍho na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména

7.

a)

prodlení prodávajÍcÍho s dodáním zboží o vÍce než sedm (7) kalendářních dnů;

b)

neodstraněni vad zboží ve lhůtě stanovené podle ČI. Ill. odst. 6;

C)

dodání zboží, které neodpovídá specifikaci dle zadávací dokumentace a této
smlouvy;

d)

postup prodávajícího při dodáni zboží v rozporu s pokyny kupujÍcÍho.

Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a)

vůči majetku prodávajÍcĹho probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právni předpisy umožňují;

b)

insolvenčni návrh na prodávajÍcÍho byl zamítnut proto, že majetek prodávajÍcÍho
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčnIho řÍzení;

c)

prodávající vstoupí do likvidace;

d)

uvedený účet prodávajÍcÍho v či. 1 smlouvy není veden v registru plátců DPH.

8.

prodávajIcí je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupujÍcÍ bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než
šedesát (60) kalendářních dní.

9.

KupujÍcÍ je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujIcNn po doručeni výpovědi. v takovém
případě je prodávajIcí povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy
kupujÍcÍho vážně ohroženy.

10.

Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

Článek X.
Záruka
1.

ProdávajÍcÍ ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předáni
kupujichnu za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést
výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné
uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodrženi vylučuje
odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě). Záruční doba neběží podobu, po kterou
kupujÍcÍ nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

2.

Veškeré vady zboží je kupujÍcÍ povinen uplatnit u prodávajÍcÍho bez zbytečného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě, telefonicky,
faxem, datovou zprávou nebo emailem na adresy uvedené v ČI. I. smlouvy.

3.

Další nároky kupujíciho plynoucí jim z titulu vad zboží z obecně závazných právních
předpisů tím nejsou dotčeny.

4.

ProdávajIcí prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub
budou řešeny veškeré záruky. Veškeré náklady kupujÍcÍho souvĹsejÍcÍ s opravou vad,
na které se prokazatelně vztahuje záruka, budou hrazeny prodávajÍcÍm.

5.

Reklamace vad musí být provedena písemně, datovou schránkou nebo e-mailem.

6.

Reklamace jsou ze strany kupujÍcÍho řešeny pověřeným pracovníkem:

Článek XI.
Ostatní ujednáni
1.

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v či. l. této smlouvy.

2.

prodávajÍcÍ není bez předchozího písemného souhlasu kupujÍcÍho oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3.

prodávajÍcÍ je povinen dokumenty souvÍsejÍcÍ s prodejem zboží dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plněni dle této
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

4.

prodávajÍcÍ je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

5.

prodávajÍcÍ je povinen upozornit kupujÍcÍho písemně na existujÍcÍ či hrozÍcÍ střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajÍcÍ
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

6.

prodávajÍcÍ bez jakýchkoliv výhrad souhlasi se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
Článek XII.
Závěrečná ustanoveni

1.

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. l. jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání
změn nebo rozsahu této smlouvy.

2.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni a účinnosti dnem jejího uveřejnění
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 avšak s výjimkou ujednáni dle tohoto odstavce, který nabývá
účinnosti dnem uzavřeni této smlouvy.

3.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019.

4.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle 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, přičemž smluvní
strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Smluvní strany se dohodly, že
návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá kupujícI.

5.

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména
§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a kogentními
normami reg|ementujÍcÍmi smluvní vztah a dopadajÍcÍ na jeho předmět.

6.

V případě uzavřeni smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém
jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

7.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to
písemnými listinnými dodatky čIslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednáni jsou
neplatná.

r""
8.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán
před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.

9.

Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu
na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve
smlouvě stanoveno jinak.

10.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží kupujíci a
jeden (I) prodávajÍcÍ. KupujÍcÍ po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy
evidenční číslo této smlouvy.

11.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodujIci, na důkaz čehož připojuji
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

12.

Smluvní strany prohlašuji, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněnhn,
či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolnostI
s touto smlouvou souvisejIcích, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojit.

13.

Tato smlouva obsahuje 7 listů a její nedílnou součástí je niže uvedená příloha:
Příloha č. 1 - Nabídka prodávajÍcÍho č. an180717, ze dne 18. 07. 2018.
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Dvoudňný komplet ISOTEMP 2000/F1
tvoří

bunda s kuklou pro použití přilby Gallet,
zlatý zaoblený vizír,
kalhoty,
5-ti prsté rukavice
holínky,
transportní taška
Použiti:
rozsáhlá ochrana proti plamenům a sálavému teplu l je možný krátkodobý vstup do ohně
materiálová skupina BG9
Rozměry:
sbaleno v tašce 540x380x400 mm
hmotnost 10 kg netto (11 kg včetně tašky)
jednotná velikost L (S.200 cm) jiné velikosti lze dodat na zvláštní požadavek
Popis:
·
kukla je pevně spojena s oblekem, model FI je bez helmy
·
rozšířená zádová část pro dýchací přístroj
·
kalhoty jsou za účelem rychlého oblečeni přeloženy ve třech pozicích přes holinky, které
jsou jednotně ve velikosti 46
·

bunda se uzavírá pomocí dvou dlouhých zipů vedoucích od manžety přes rameno k
bočnlm lemům. Dlky spodnímu pružnému lemu drží bunda pevně k tělu.
Dokud je oblek |SOTEMT nepoužitý zabalený v transportní tašce, není nutná žádná údržba,
pouze mud být uložen na suchém místě. Po použití se ušpiněná místa očistí vlhkým hadrem
nebo jemným kartáčkem. Na vizír používat pouze jemný hadřík.
Náhradní díly:
2001 bunda
2002 přip[nací helma
2003 kalhoty
2004 rukavice
·
2005 hollnky
2006 vizír, zlatý 150x250mm
2007 taška

Záruční lhůta je 24 měsíců,
případné opravy a servis zajišťuje Ziegler Hasičská Technika s.r.o Brno, Tuřanka 115
Uživatel je povinen dodržovat pokyny k použiti a údržbě uvedené v návodu.
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Příloha č. 1
Technická specifikace ,,Obleky proti sálavému teplu"

Předmět plnění'

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 6 - 10 ks ,,Obleky proti
sálavému teplu" včetně dodáni min. niže uvedeného přIslušenstvf, návodu k použití a údržbě
v ČJ. Oblek je dvoudílný v univerzální velikosti pro použitľ se vzduchovým dýchacím
přístrojem uvnitř. Dodané obleky musí být při předání kompletní a plně funkční, bez závad.
Oblek musí umožnit použití výbavy a výstroje ve výbavě hasiče HZS jmk (mj. dýchací
přístroj Dräger, přilby pro hasiče Gallet a Dräger HPS 7000).
Technická specifikace.
Komplet obleku protisálavému teplu obsahuje: dvoudílný oblek složený z bundy
s kuklou a vakem pro IDP, kalhoty včetně šli, pětiprsté rukavice, obuv.

pětivrstvý sendvič s parotěsnou membránou
kukla uzpůsobena pro přilby GALLET FI a Dräger HPS 7000 používané u HZS Jmk,
vyměnitelný zorník pro výše uvedené přilby,
bundu lze libovolně přetáhnout přes kalhoty a tím přizpůsobit velikost uživatele
postranní ohnivzdorný zip bundy,
kalhoty včetně šli,
rozkrok kalhot neomezuje hasiče v pohybu
pětiprsté rukavice (protižárový hřbet, dlaně kůže/kevlar),
obuv s vyměnitelnými protižárovými návleky (vel.46), s ocelovou špičkou a plátem
pod chodidlem k vyšší ochraně chodidel hasiče
Rozměry kompletu v brašně max, 380x400x580mm, z důvodu místa pro uloženi ve vozidle
Váha obleku max. 10kg " brašna do 1,8kg.
Oblek poskytuje celotělovou ochranu před působením vysoké teploty min. 800 °C po dobu
jedné minuty a krátkodobě i před prošlehnutím plamene. 800 °C
Oblek je kapalinotěsný.
Na obleku nesmí být lehce hořlavé části včetně obuvi (kamaší)
Dodavatel uvede, zda a jak časté jsou stanoveny povinné prohlídky uživatelem a kontroly
popř. revize u výrobce či dodavatele nebo jím pověřených osob a jejich termíny.
V případě povinných kontrol u výrobce uved'te, zda je možnost zaškolenl určených
pHslušnlků HZS jmk na jejich pracovišti HZS jmk. Pokud lze takovéto zaškolení
dodavatelem provést, tak musí být součástí v celkové cenové nabídce.
Uved'te minimálnl životnost sady, popř. jednotlivých dodaných dílů.
Požadujeme záruku min. 2 roky.
Uvedľe zajištění záručního a pozáručního servisu a prováděni oprav.
Součástí nabídky je konkrétní popis nabízeného zboží a rozpis NO v ČJ.

