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RÁMCOVÁ SMLOUVA Č. 824/15 „B“

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

ZNAK Malá Skála, družstvo hodinářské a umělecké výroby
se sídlem: Vranové 1. díl 68, 468 22 Malá Skála
zastoupená Ing. Václavem Břicbňáčem, předsedou představenstva
IC: 00029513
DIČ: CZ00029513
tel. IFaX: +420 483392 241 / 483 392 005
Bankovní spojení: Komerční banka, as.
číslo účtu: 6116581/0100
(dále jen „Prodávající“)

a

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, 110 01
jednající Ing. Eduardem Susterem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy
na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy
ičo: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a. s.
číslo účtu: 620023-5157998/6000
korespondenční afakrurační adresa:
Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy
Koruimí 98, Praha 10, 101 00
(dále jen „Kupující“)

se v souladu s výsledky zjednodušeného podlimitního řízení „VZ 82415 — Dodávky
hodnostních značení na uniformy Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky — Část B“, ve
kterém zadavatel jako Kupující přijal nabídku Prodávajícího, dohodli na následujícím znění
rámcové smlouvy (dále jen „Smlouva“).

L
Předmět smlouvy a předmět plnění

1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího spočívající v dodávání hodnostních
značení (dále jen „předmět plnění“) na uniformy zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do
Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“). V ceně za předmět plnění je i jeho dodání
na místo plnění. Předmětem Smlouvy je též závazek Kupujícího zaplatit Prodávajícímu za
řádně poskytnuté dodávky cenu za podmínek níže uvedených.

2. Prodávající je vlastníkem předmětu plnění a nese nebezpečí Škody na něm do nabytí
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 Čl. Hl Smlouvy. Dohodnutá cena je včetně dopravy do místa plnění.

H.
Podrobná specifikace předmětu plnění

1. Podrobná specihkace je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy.

2. Jednotlivé dodávané položky předmětu plnění musí odpovídat střihem, provedením,
barvou, materiálem a kvalitou zpracování referenčním vzorkům, které Prodávající předložil
Kupujícímu v rámci veřejné zakázky „VZ 82415 — Dodávky hodnostních značení na
uniformy Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky — část B“. Referenční vzorky budou uloženy
u Kupujícího po dobu trváiií platnosti smlouvy.

m.
Cenové ujednání 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. Ceny za jednotlivé položky předmětu plnění jsou:

• Znak MP na Čepici — se šroubem 78,- Kč bez DPH / I kus

• Znak MP na čepici — se splitem 74,- Kč bez DPH / 1 kus

• Znak MP na čepici slavnostní — zlatý 199,- Kč bez DPH / 1 kus

• Znak MP na čepici slavnostní — stříbrný 144,- KČ bez DPH / 1 kus

• Spona na kravatu - slavnostní 75,- Kč bez DPH / 1 kus

• Hodnostní značení límcové - zlaté 49,- Kč bez DPH / 1 pár

• Hodnostní značení límcové — stříbrné 38,- Kč bez DPH I 1 pár

3. Kupující zaplatí za předmět plnění na základě faktury, kterou Prodávající doručí
Kupujícímu při každé dodávce předmětu plnění. Cástka 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. 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
obdržení 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 plnění je 2 700 000,- Kč bez DPH na dobu 4 let od
nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy.

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

Iv.
Dodací podmínky

1. Místem plnění jsou sklady MP HIvÍP na adrese Kundratka 19, Praha 8.

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 Utvaru provozního a logistického zabezpečení.

3. Objednávky budou činěny písemně e-mailem.

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

5. Kontaktní osoba za Kupujícího:

tel.: ‚ e—mail:

Kontaktní osoba za Prodávajícího:

- tel.: ‚ e-mail:.

6. Lhůta na dodání je 21 kalendářních dnů od doručení objednávky.

7. Objednávka Kupujícího je Prodávajícím považována za přijatou, pokud tento do 48
hodin od jejího doručení nesdělí Kupujícímu, že ji odmítá akceptovat nebo žádá její doplnění
nebo upřesnění.

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. 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, vlastností či parametrů
stanovených normami či 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, má Kupující právo vrátit
podle vlastního uvážení celou dodávku nebo její část Prodávajícímu k náhradnímu plnění,
v rámci něhož Prodávající nejpozději do 7 dnů od takto uplatněné reklamace bezplatně
nahradí 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,
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.

VR
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.

vit‘.
Závěrečná ustanovení

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

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

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

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

5. Věci Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

za Prodávajícího

Ing. Václav Břichňáč
předseda družstva

ZNAK Malá Skála, družstvo
hodinářské a umělecké výroby

V Malé Skále dne: 21 -06- 2015 V Praze dne: 2

Ing. Eduard Šuster
ředitel Městské policie hl. m. Prahy
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družstvo hodinářské a umělecké výroby

Vranové 1. džl 68, 468 22 Malá Skála
tel.: ‘183 392 241, www.znakms.CZ
ČO~ 00029513, DIČ: CZ00029513



Příloha Č. 1

Část B

ZNAK MP na čepici, Znak na čepici slavnostní, spona na kravatu slavnostní, hodnostní
značení límcové.
ZNAK MP na čepici
Znak MP na čepici — je odnímatelné označení příslušnosti k MP, umísťuje se na čelní
Část pokrývek hlavy. Znak je vyrobený z materiálů pakfong, tombak, hliník nebo
obdobně a je dodáván ve dvou provedení uchycení:
a) se splitem

b) se Šroubkem M3, podložkou a maticí

Znak je možno dodávat jednodílný i dvoudílný. Průměr odznaku cca 4 cm.



ZNAK MP na čepici slavnostní — barva zlatá
Znak MP erbový slouží jako označení příslušnosti k MP hl. m. Prahy, umísťuje se na
čelní část pokrývky hlavy. Znak se upevňuje k čepici šroubkem M3 s podložkou a
maticí. Uprostřed zlatého pole je umístěnt městský znak hl. m. Prahy. Nahoře je
vyražený nápis HL. M. PRAHA a dole MESTSKA POLICIE. Odznak je zhotovený
z tombaku nebo obdobného materiálu s povrchovou úpravou zlacením a leštěním. Na
městský znak je použita červená, žlutá, černá a bílá glazura. Rozměr znaku: š/v cca
47x55 mm.

Pozn.: obrázek sloužíjako příklad.

ZNAK MP na čepici slavnostní — barva stříbrná
Znak MP erbový slouží jako označení příslušnosti k MF hl. m. Prahy, umísťuje se na
Čelní část pokrývky hlavy. Znak se upevňuje k čepici šroubkem M3 s podložkou a
maticí. Uprostřed stříbrného pole je umístěný městský znak hl. m. Prahy. Nahoře je
vyražený nápis HL. M. PRAHA a dole MESTSKA POLICIE. Odznak je zhotovený
z tombaku nebo obdobného materiálu s povrchovou úpravou stříbřením a leštěním. Na
městský znak je použita červená, žlutá, Černá a bílá glazura. Rozměr znaku: š/v cca
47x55 mm.

Pozn.: obrázek sloužíjako příklad.



SPONA NA KRAVATU — slavnostní s nápisem
Spona na kravatu s nápisem slouží k uchycení kravaty ke košili. Je zhotovena z mosazi
nebo obdobného materiálu. Spona je zlatá, opatřena raženým nápisem „MESTSKA
POLICIE lIL. M. PRAHY“, připevňuje se klipsem. Rozměry spony cca š/v 65x7 mm.

HODNOSTNÍ ZNAČENÍ LÍMCOVÉ
Límcové funkční značení — je zhotoveno z kovu nebo obdobného materiálu. Barevné
provedení je ve stříbrné nebo zlaté barvě, barva podkladu je šedá. Funkční značení se
připevňuje k límci dvěmi puzetami ve shodné barvě a dodává se v páru.
Stříbrnéprovedení:

Zlatéprovedení:


