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Kupn>< smlouva c . ................
uzav^ená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák ^ . 89/2012 Sb., ob ^anský zákoník
(dálejen ob ^anský zákoník)

1.

Bartolini s.r.o.
sídlo:
I^ :

DI^ :

Brno, Veve^í 39, PS ^ 602 00
28267672
CZ28267672

zastoupená:
Bankovní spojení:

Petrem Bartoškem, jednatelem
^ SOB

^ . ú.:
219880196/0300
(dále jen „prodávající")
Spole^nost je zapsána v obchodním rejst ^íku vedeném KS v Brn^, oddíl C, vložka 57360.
a
2.

Statutární m ^sto Most

sídlo:
I^ :

Radni^ní I, 434 69 Most,
00266094

DIC:
zastoupené:
bankovní spojení:
^ . ú. Výdajového:
^ . ú. P^íjmového:
(dále jen „kupující"

CZ00266094
Mgr. Janem Paparegou, primátorem m ^sta Mostu
^eská spo ^itelna a.s., pobo^ka Most
27-1041368359/0800

19-1041368359/0800

I.
P^edm^ t smlouvy

1. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu zboží
uvedené v p ^íloze kupní smlouvy ^. 1 Seznam a ceny položek výstroje a výzbroje pro MP
Most (tato p^íloha odpovídá nabídkovému listu nabídky k ve^ejné zakázce). Toto zboží bude
dodáváno na základ ^ díl ^ ích objednávek.
II.
^as, místo pln ^ ní
1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží stanovené díl ^ ími objednávkami, a to po celou dobu
trvání této smlouvy.

2. Smlouva se uzavírá na dobu ur^ itou, a to od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019.
3. Místem pln^ní zakázky je budova M ^stské policie v Most^ , V. Majakovského ^ . p. 2150/8,
Most.
III.
P ^ejímka zboží a reklama ^ní podmínky

1. Za kvalitu zboží a množství dodaného zboží ru ^í prodávající. Kupující p ^evezme zboží osobn ^
od zástupce prodávajícího nebo doru^ené poštou. Odsouhlasí druh a množství zboží,

^f,
^^j

zkontroluje kvalitu zboží a p^ejímku potvrdí podpisem na dodacím list^ . P^ípadné
nesrovnalosti dodávky vy ^eší na míst^ nebo telefonicky se zástupcem prodávajícího.
2. Kupující má právo zboží nep ^ijmout z t^chto d ^vod^ :
- Dodávka zboží je realizována po dohodnutém termínu
- Zboží nevyhovuje p ^edstavám kupujícího (minimální požadavky na kvalitu materiálu
stanovena v p^íloze ^ . 2 této smlouvy)
- Cena neodpovídá cenové nabídce, která je uvedena v p ^íloze této smlouvy
- Poškozený obal zboží nebo zboží, nebo je zboží neúplné
- Platební neschopnost kupujícího
V p^ípad^ nep^ijetí zboží dle tohoto ^lánku nevzniká prodávajícímu nárok na úhradu ceny
zboží ani jiných náklad ^ s dodáním nep^ijatého zboží vzniklých. Výjimku (tj. povinnost
p^ijmout zboží) tvo^í zboží speciáln^ objednané pro kupujícího, nap^. neobvyklý výrobek,
neobvykle vysoké množství odebíraného zboží, výrobek se speciálním potiskem ^i jinou
úpravou.
3. Kupující m^že i po prob^hnutí p^ejímky reklamovat zboží, p ^edevším pro jeho kvalitu. Toto
zboží vrátí prodávajícímu a ten je povinen zboží vym ^nit nebo vystavit dobropis na vrácené
zboží s lh ^tou splatnosti 14 dní a ve lh ^t^ splatnosti dobropis uhradit na výše uvedený ú^et
kupujícího.
IV.
Kupní cena a zp ^sob úhrady kupní ceny

1. Kupní cena p^edm^tu smlouvy je stanovena vi ceníku, ktery' je p ^ílohou ^ . 1 této smlouvy
nazvané Seznam a ceny položek výstroje a výzbroje pro MP Most (dále jen ceník).
2. Cena za p^edm^t pln^ní této smlouvy je stanovena ve smyslu zákona ^ . 526/1990 Sb.,
o cenách dohodou smluvních stran, která vychází z principu stanovení ceny, za kterou se
obvykle prodává takovéto nebo srovnatelné zboží, a to za smluvních podmínek obdobných
rozsahu této smlouvy.

Stanovená cena se rozumí v ^etn^ karton ^, obal ^ a dopravy.
Ceny uvedené vi ceníku jsou platné pro celou dobu trvání této smlouvy.
Cena za výrobu dle m ^^enkových list^ se navyšuje o 50% nad zákl. cenu výrobku bez DPH.
Smluvní strany se dohodly, že kupní cenu uhradí kupující na ú ^et prodávajícího vedený u
^ SOB ^ . ú. 219880196/0300 na základ ^ vystavených faktur prodávajícím s datem splatnosti
do 30 dn^ ode dne p^evzetí, doru ^ení faktury a všeho fakturovaného zboží. P ^i díl^ích
dodávkách jsou povoleny díl ^í faktury na konkrétn ^ dodané zboží bez vad.
7. Kupující je oprávn^n fakturu vrátit v p ^ípad^, že nebude obsahovat zákonem stanovené
náležitosti. Za t ^chto podmínek neb ^ží lh ^ta splatnosti faktury.
8. Kupující je povinen fakturu v ^as a ^ádn^ zaplatit. P^i prodlení s placením je kupující povinen
uhradit úroky z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné ^ástky za každý den prodlení.
9. P^i prodlení s dodáním objednaného zboží je prodávající povinen uhradit smluvní pokutu ve
výši 1 000 K^ za každý den prodlení.
10. Pokud správice dan ^ zve^ejnil zp^sobem umož^ujícím dálkový p^ístup ^ísla ú^tu, které
prodávající ur^il v p^ihlášce k registraci plátce DPH ke zve ^ejn^ní, považuje se povinnost
kupujícího zaplatit DPH za spln ^nou p^ipsáním DPH na takto zve^ejn^ný ú^et.

3.
4.
5.
6.

Pro p^ípad, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona ^ .
235/2004 Sb., o dani z p ^idané hodnoty, ve zn ^ní pozd ^jších p^edpis^, se smluvní strany ve
smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že kupující zaplatí cenu pln ^ní takto:

^^ ^
l^,

a) Cenu pln^ní bez DPH zaplatí na ú ^et prodávajícího vedený u ^ SOB, ^ . ú^tu
219880196/0300
b) DPH zaplatí na ^ . ú^tu 80039 - 77628621/0710, pod variabilním symbolem 28267672,
konstantní symbol 1148, specifický symbol ^ . 00266094, ve zpráv ^ pro správice dan^
bude uveden den uskute^n^ného zdanitelného pln^ní nebo den p ^ijetí úplaty.
Prodávající ujišt'uje p^íjemce, že ^ íslo matriky 77628621 je ^íslem matriky bankovního
ú^tu p^íslušného finan^ního ú^adu (správice dan ^) dle sídla prodávajícího, a tedy sou ^ástí
^ ísla bankovního ú^tu správice dan ^, na který prodávající platí DPH.
P^i placení DPH bude kupující postupovat podle § 109a cit. zákona.
Zaplacení ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost kupujícího zaplatit zhotoviteli
cenu díla ^ádn^ spln^na.
V.
Ostatní ujednání
1. Zboží bude dodáváno na základ ^ díl^ích objednávek kupujícího, a to vždy do 30 dn^ od
odeslání podepsané objednávky prodávajícímu. Kupující je povinen umožnit díl ^í dodávky.
2. Sou^asn^ s p^edm^tem smlouvy budou kupujícímu p ^edány dodací listy a faktura k úhrad ^
kupní ceny. K p^evzetí p^edm ^tu smlouvy jsou za kupujícího pov^^eny odpov^dné pracovnice
m^stské policie: Lenka Špi ^ková - referent MP a Miroslava Doušová - ekonomka MP.

3. Záru ^ní doba na p ^edm^t smlouvy dle ^l. I. této smlouvy je 24 m ^síc^ . Kupující m ^že
uplatnit nároky ze záruky nejpozd ^ji poslední den záru ^ní lh^ty, na tuto lh^tu se strany
zavazují nahlížet jako na lh ^tu procesní. Kupující se m ^že domáhat všech nárok^ uvedených
v§ 1923, s tím, že je rovn ^ž oprávn^n žádat vým ^nu v^ci za v^c bezvadnou nebo v dot ^eném
rozsahu odstoupit od smlouvy (i od její ^ásti/^ásti objednávky).
4. Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy písemn ^ odstoupit, jestliže druhá strana
nesplní povinnost, kterou podle této smlouvy ^i zákona má, ani v p^im^^en^ dodate^né Ih ^t^
stanovené ve výzv^ ke spln^ní, s ú^ inky k okamžiku odstoupení.
5. Veškeré zm^ny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky.

VI.
Záv^re^ ná ustanovení

1. Tato smlouva byla uzav ^ena na základ ^ ve^ejné zakázky „Výstroj a výzbroj pro strážníky
m^stské policie" vyhlášené v souladu s§ 27 zákona ^ . 134/2016 Sb., o zadávání ve ^ejných
zakázek, v platném zn ^ní a Pravidly pro zadávání a pr ^b^h ve^ejných zakázek malého rozsahu
statutárního m^sta Most (ID PRmM 027).
2. Tato smlouva nabývá platnosti a ú ^ innosti dnem jejího podpisu ob ^ma smluvními stranami,
p^i^emž nesmí být p^ekro^en finan^ní objem ve^ejné zakázky malého rozsahu, tj.
2.000.000 K^ bez DPH (cena nesmí dosáhnout finan ^ního limitu stanovené podlimitní ve ^ejné
zakázky). V p ^ípad^, že bude vy^erpán tento finan ^ní objem p^ed uplynutím sjednané doby,
bude smlouva ukon ^ena k datu vy^erpání tohoto finan ^ního objemu.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.
4. Smluvní strany si tuto smlouvu p^ed podpisem p^e^etly, s jejím obsahem souhlasí a rozumí
jejímu textu, což stvrzují vlastnoru^ními podpisy na d ^kaz svobodné v^ le, která nebyla
ovlivn^na nátlakem ^i v^ lí t^etích osob.

>,
a

5. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovn ^ neupravená se ^ídí
p^íslušnými ustanoveními ob^anského zákoníku a dalších platných právních p ^edpis^ .
6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené
m^stem Most, která bude p ^ístupná dle zákona ^ . 106/1999 Sb., o svobodném p ^ístupu
k informacím a která obsahuje údaje o smluvních stranách, p ^edm^tu smlouvy, ^íselné
ozna^ení této smlouvy a datum jejího uzav ^ení. Údaji o smluvních stranách se u fyzických
osob rozumí zejména údaj o jménu, p^íjmení, rodném ^ ísle a míst^ trvalého pobytu.
7. Smluvní strany prohlašují, že skute ^nosti uvedené v této smlouv ^ nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 zákona ^ . 89/2012 Sb., ob^anský zákoník a ud^lují svolení k jejich
zp^ístupn^ní ve smyslu zák. ^ . ]06/1999 Sb. a zve ^ejn^ní bez stanovení dalších podmínek.
8. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doru ^ it písemnost do vlastních rukou
za spln^nou i v p^ípad^, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouv ^ uvedenou ^ i
naposledy písemn ^ oznámenou adresu pro doru ^ování, odmítne p ^evzít, její doru^ení zma^í
nebo si ji v odb^rní Ih ^t^ nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
9.

Tato smlouva podléhá uve^ejn ^ní v registru smluv dle zákona ^ . 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách ú ^ innosti n^ktery"ch smluv, uve^ej ^ování t^chto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uve ^ejní
kupující, a to nejpozd ^ji do 15 pracovních dn ^ od podpisu smlouvy. V p ^ípad^ nespln^ní
tohoto ujednání m^že uve^ejnit smlouvu v registru prodávající.
10. Po uve^ejn^ní v registru smluv obdrží prodávající do datové schránky/emailem potvrzení od
správice registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, ozna ^eno uznávanou
elektronickou zna^ kou a opat^eno kvalifikovaným ^asovým razítkem. Smluvní strany se
dohodly, že prodávající nebude, krom ^ potvrzení o uve ^ejn^ní smlouvy v registru smluv,
nijak dále o této skute^nosti informován.
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Schváleno
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ne 8.6.2 17
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Ye^e'ná zakírzka ^. 1048/2017.

P ^íloha ^. 1 Seznam a ceny položek výstroje a výzbroje pro MP Most
MrnVt Z OI.VZ 011

Seznam nnntávané ^rystrnic nrn MP Mnst

Cí
slo

Vzo
rky
=V
Foto
-F

název výzbroje

p°
1.
1
2

3

V

Bri^adýrka ^emá se šachovnicí
Baret klasický ^erný
Kulich ^emv
Sála ^erná

6
7
8
9

Sála fleecová ^erná s membránou
Rukavice ^emé kožené s nátepníkem
Rukavice pletené
Rukavice fleecové ^erné s membránou

]0

Svetr s nápisem MP (do"V")

11
12

Kalhoty zimní ^erné
Kalhoty letní ^emé

13
]4
15

Kalhoty riflového st^ihu ^emé
Kravata s nápisem MP ^emá
"Limní boty kanady kotníkové

Bunda klasická ^ emá s vložkou
Bunda Parker A9 ^emá
Bunda svrchní žluto ^emá
Bunda softshellová ^emá

24

Kombinéza ^emá celková zimní

25

Kombinéza ^emá celková letní

26

Kombinéza ^erná p^lená - kalhoty

27
28

Kombinéza ^emá p^ lená - bunda
Funk^ní prádlo, tem^oprádlo - nát^lník DR

29

Funk ^ní prádlo, termoprádlo - spodky

30
31

Tri^ko ^erné KR s nápisem MP
Košile KR sv^tle modrá

32

Košile DR sv^tle modrá

33
34
35

Ponožky ^emé letní
Ponožky ^erné zimní
Ponožky termo letní ^emé

36

Ponožky termo zimní ^erné

37

Polokošile KR tmav^ modrá se znakem

38

Rolák MP s DR ^emý

V
V

V
V

V
V

V
V
V

V
V
V

V
V

V
V
V

V
V
V

V
V
V
F
V

V

P^í^ez malý

420,00
155,00
486,00
514,00
52,00
133,00
52,00
133,00 '
843,00
374,00
980,00
48,00
91,00
49,00

DPH

138,18
77,91 ,
28,77 '
21,84 ^
75,60
13,02
181,02
23,31
23,31
111,72
229,32
211,68
303,66 I
26,25 j
658,77 '
706,44
357,21
199,71
774,69
843,78
946,68
955,50
414,54
510,09
449,82
208,74 ^
279,30

91,35
88,20
32,55
102,06
107,94
10,92
27,93
10,92 ;
27,93
177,03
78,54
205,80
10,08
19,11
10,29

cena za
kus v ^etn ^
UPH
796,18
448,91
165,77
125,84
435,60
75,02
1 043,02
134,31
134,31
643,72
1 321,32
1 219,68
1 749,66
151,25
3 795,77
4 070,44
2 058,21
1 150,71
4 463,69
4 861,78
5 454,68
S 505,50
2 388,54
2 939,09
2 591,82
1 202,74
1 609,30

526,35
508,20
187,55
588,06
621,94
62,92
160,93
62,92
160,93
1 020,03
452,54
1 185,80
58,08
110,11
59,29
Strdnka: 2 r 4

6

VI

_ 435,00

V

F _ O"!. V"/._02 I A plati od: 1. 1. 2017

^ /^

V

V
V
V
V
V
V

39 ' Bermudy ^erné bez nápisu
40
Domovenl:a na rukáv
41
P^í ^ez velký

42

V
V
V

V
V
V

16 "L.imni boty kanady vysoké
17 Kanady celoro^ní
18 i Obuvi celoro^ní - polobotky
19 Parker klasický ^erný
20
21
22
23

658,00
371,00
137,00
104,00
360,00
62,00
_
862,00 i
111,00 ^
111,00 ^
532,00
1 092,00 I
1 008,00
1 446,00
125,00
3 137,00 _
3 364,00
1 701,00
951,00
3 689,00 '
4 018,00
4 508,00
4 550,00
1974,00
2 429,00
2 142,00
994,00
1 330,00

V

'epice typu „baseball" s výšivkou MP

4
S

cena za
kus bez
DPH

MmM `/. O'l,V7. 021

43
44
45

Reflexní bunda DS
Polokošile s líme^kem DS - reflex
Cepice baseball

V

4 550,00

955,50

V

904,00

189,84

V
V
V
V
V

137,00
386,00
1 047,00
714,00
904,00
896,00
886,00
839,00 '
357,00
1 046,00

28,77
81,06
219,87
149,94
189,84
188,16
186,06
176,19
74,97
219,66

S 505,50
1093,84
165,77
467,06
1 266,87
863,94
1 093,84
1084,16
1 072,06
1 015,19
431,97
1 265,66

46

Reflexní ter^ ík

47
48
49

Cyklistický dres reflexní
Cyklistické kalhoty krátké s vložkou
Polokošile cyklistická reflexní

50
51
52
53

Sof^shellové krat'asy cyklistické
V^trovka reflex cyklistické
Helma cyklistické
Rukavice cyklistické

V
V
V

54

Botv cyklistické

V
V

4 550,00

955,50 ^

5 505,50

1 260,00

264,60 '^

1 524,60

951,00

199,71

1150,71

843,00

177,03

1 020,03

66 801,00

14 028,21

80 829,21

V

55 I Reflexní bunda pro bezpe ^nostní pracovníky
- arkovišt^
56 ^: Reflexní mikina pro bezpe ^nostní
racovníkv - arkovišt^
Rezpe^nostní obuv pro bezpe^nostní
57
racovník - arkovišt^
Polokošile ^erná pro bezpe^nostní
58
,
pracovníkv - parkovišt^
vvstroj celkem

V
V
V

Seznam nontávané vvzbroie nro MP Mnst

Císlo
pol.

59
60
61
62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75

název výzbroje

Vzore
; k= Vi
; Foto
=F
V
V

opasek plasto^^^ se sponou
opasek kožený
spona na kravatu
i, pouzdro na zbra^ plasiové oboustr.
pouzdro na zásobník plastové

pouzdro na tonfu - poutko kulaté plastové

F
V
V
V

pouzdro na svítilnu plastové
pouzdro na pouta plastové
brašni ^ka na doklady plastová
pouzdro na vysíla^ku plastové
pouzdro na služební pr^kaz kožené

V
V
V '

tonfa
pouta + klí^ek k pout^m

V '
V

svítilna mini

V
V I
V ^
V i

V

V

odznak s tabulkou MP
^ odznak MP na `cepici
' slune^ni bry"le policejní

výzbroj celkem

cena za

DPH
kDPHz ^
328,00
685,00
112,00
284,00 ,
76,00
49,00 '
49,00 I
170,00
277,00
145,00
360,00
161,00
543,00 '
385,00 ,
164,00
112,00
517,00
4 417,00

68,88
143,85
23,52
59,64 '
15,96
10,29
10,29
35,70
58,17
30,45
75,60
33,81
114,03
80,85
34,44
23,52
108,57
927,57

cena za kus
v ^etn ^ DPH
396,88
828,85
135,52
343,64
91,96
59,29
59,29
205,70
335,17
175,45
435,60
194,81
657,03
465,85
198,44
135,52
625,57
5 344,57

Níže podepsaný prohlašuje, že cena uvedená v nabídkovém list^ obsahuje veškeré požadavky na
F_O"LVZ_021 A platí ^ : I. I. 2017

Stranka: 3 z^
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F^

P ^íloha ^ . 2
Knnkrétní nnnis nnnt9vané vvstrnie oro MP Most

název v" stro'e
Brigadýrka ^erná se šachovnicí

Baret klasický ^erný

^epice typu „baseball" s výšivkou MP

Kulich ^ern'
Šála
Šála
Rukavice
Rukavice
Rukavice
Svetr
Kalhoty zimní ^erné
Kalhoty letní ^erné
Kalhoty

Kravata s nápisem MP ^erná

Zimníbot kanad kotníkové
soké
Zimní bot kanad
Kanady celoro ^ní
Obuvi celoro ^ní - olobotky
Parker klasick' ^ern'
Bunda klasická ^erná s vložkou
Bunda Parker A9 ^erná
Bunda svrchní žluto ^emá s odšívkou
Bunda soflshellová ^erná
Kombinéza ^erná celková zimní

t

konkrétní o is "stro'e
6-ti hraná, 55% polyester/45%vlna; podšívka 100% polyamid,
okolek šachovnice -koženka, potítko - um ^lá k^ že, podbradník Barex, štítek- Vinitol, zlaté zapichovací knoflíky, v ^elní ^ásti otvor
ro uch cení znaku
klasický ^ erný, vln^ný valchovaný úplet lemovaný k ^ží. V koženém
lemu stahovací tkanice. Podšívka-bavlna. Výztuha pro odznakPenetol, kožené outko ke kr tí uch cení odznaku.
klasická ^erná bez sít'oviny, šestidílná, štítek a zápinky s kovovou
autosponou zapínání regulující velikost ^epice, z rubu podložené
potítko. Základní materiál - 100% bavlna broušená. Stálobarevnost
5(^ SN EN ] OS B02), stálobarevnost v potu 5(EN ISO 105-E04),
stálobarevnost v ot ^ru 3-4 (EN ISO 105 X12), hodnota pH vodného
výluhu 6,56 (^ SN EN 1413). Výztuha p^edních dílk^- 100%
polyester, termoplastický nános. Vyztužení kšiltu - polyetylén 2,2
mm. Stuha šachovnicová 100% olyester - ší ^e 2 cm.
PAN/vlna, leten'
^erná vln^ná, letená
fleecová ^erná s membránou
^erné kožené s náte níkem
letené ^erné ^ti rsté. 100% ak l, vazba ^ednolícní, lem ri .
fleecové ^erné s membránou
s ná isem MP (do"V"), erli ^ka s a likacemi, hladk'
materiál polyester/bavlna, flanelová vložka
materiál polyester/bavlna
riflového st^ihu ^erné, bo^ní kapsy klínové, zadní díly sedlo do
špi ^ ky. Kovové cvoky na namáhaných místech. Pasový límec s 5 až
7 poutky. Zapínání na zdrhovadlo a knoflík. Materiál 98%
bavlna/2%elastan. Vazba kepr. Stálobarevnost 3-4 ( ^SN EN ] OS
B02), stálobarevnost v potu 3-4 (EN ISO 105-E04), stálobarevnost v
ot^ru 3-4 (EN ISO 105 X12), stálobarevnost v praní 3-4 (EN ISO
105-C06), hodnota H vodného "luhu 6,8 ( ^ SN EN 1413
zapínání pomocí pruženky 1 cm široké a kovového o ^ka s há^kem.
Rozm ^ry: ší ^ka 9,5 cm, délka 44 cm od špi ^ky po uzel. Materiál
100% ol ester
kožené
kožené
kožené
kožené
materiál ol ester/bavlna, více ka es + úch na znak
pasová bunda s odepínací vložkou, materiál polyester/bavlna, vice
ka es + úchyt na znak
materiál polyester/bavlna, více ka es + úchyt na znak
74% ol ester, 26% ol retan
100% ol ester
z materiálu s hydrofobní úpravou, celopodšitá a zateplená rounem.
Vrchní tkanina 65%polyester/35%bavlna, vazba kepr.
Stálobarevnost 4( ^SN EN 105 B02), stálobarevnost v potu 5(EN
ISO 105-E04), stálobarevnost v ot ^ru 4(EN ISO 105 X12),
stálobarevnost v praní 4(EN ISO 105-C06), hodnota pH vodného
výluhu 6,8 ( ^SN EN 1413)
podšívka: ] 00% polyester; Zate lovací rouno - 100% ol ester.

Kombinéza ^erná celková letní

Kombinéza ^erná p^ lená - kalhoty

Kombinéza ^erná p ^ lená - bunda

^- /,^
^/

Popis : Kombinéza se zapíná na 2 dlouhá zdrhovadla od pr ^kr^níku
až do spodního okraje nohavic. V náprsní oblasti dv ^ m^chové
nakládané kapsy s patkami. Nad levou náprsní kapsou našity' vecro
pás na p ^ichycení nápisu MP. Nad pravou náprsní kapsou poutko na
p^ichycení kovového funk^ního ozna^ení. Na náprsních kapsách
vodorovné poutko na služební odznak. V pase vypracovaný tuner
s vloženou pruženkou a 5 poutek. V zadní ^ ásti límce ukrytá kapuce
z polyesterového materiálu. Kalhoty s bo^ními kapsami zapínanými
na zdrhovadlo a krytými záklopkami. Na levé nohavici v míst ^
kolene našití m ^chová nakladaná kapsa s protizáhybem a
p^íklopkou. Na pravé nohavici bude otev^ená nakládaná kapsa. Sed
zadního dílu zpevn^n náložkou. V dolním okraji kalhot navle ^ená
ruženka. V rozkroku bude
racován ro arek se zdrhovadlem.
z materiálu s hydrofobní úpravou. Vrchní tkanina
65%polyester/35%bavlna, vazba kepr. Stálobarevnost 4 ( ^SN EN
105 B02), stálobarevnost v potu 5(EN ISO 105-E04),
stálobarevnost v ot^ru 4(EN ISO 105 X12), stálobarevnost v praní
4(EN ISO 105-C06), hodnota pH vodného výluhu 4,5-75 ( ^SN EN
1413)
Popis: Kombinéza se zapíná na 2 dlouhá zdrhovadla od pr ^kr^níku
až do spodního okraje nohavic. V náprsní oblasti dv^ m^chové
nakládané kapsy s patkami. Nad levou náprsní kapsou našity" vecro
pás na p^ichycení nápisu MP. Nad pravou náprsní kapsou poutko na
p^ichycení kovového funk^ního ozna^ení. Na náprsních kapsách
vodorovné poutko na služební odznak. V pase vypracovaný tuner
s vloženou pruženkou a 5 poutek. V zadní ^ásti límce ukrytá kapuce
z polyesterového materiálu. Kalhoty s bo^ními kapsami zapínanými
na zdrhovadlo a krytými záklopkami. Na levé nohavici v míst ^
kolene našití m ^chová nakladaná kapsa s protizáhybem a
p^íklopkou. Na pravé nohavici bude otev^ená nakládaná kapsa. Sed
zadního dílu zpevn ^n náložkou. V dolním okraji kalhot navle ^ená
ruženka. V rozkroku bude
racován ro arek se zdrhovadlem.
z materiálu s hydrofobní úpravou. Vrchní tkanina
65%polyester/35%bavlna, vazba kept. Stálobarevnost 4 ( ^SN EN
105 B02), stálobarevnost v potu 5(EN ISO 105-E04),
stálobarevnost v ot ^ru 4 (EN [SO 105 X 12), stálobarevnost v praní
4(EN ISO 105-C06), hodnota pH vodného výluhu 6,8 ( ^SN EN
1413).
Kalhoty zapínání na zdrhovadlo a autoknoflík, s bo^ními kapsami
zapínanými na zdrhovadlo a krytými záklopkami. Na nohavicích
v míst^ kolene našitá m ^chová nakladaná kapsa s protizáhybem a
p^íklopkou. V zadní ^ásti pasového límce vložená pruženka. Na
kalhotovém límci 5 širok'ch outek se stiskacími knoflík .
z materiálu s hydrofobní úpravou. Vrchní tkanina
65%polyester/35%bavlna, vazba kepr. Stálobarevnost 4( ^SN EN
105 B02), stálobarevnost v potu 5(EN ISO105-E04), stálobarevnost
v ot^ru 4(EN ISO 105 X12), stálobarevnost v praní 4(EN ISO 105C06), hodnota pH vodného výluhu 6,8 ( ^ SN EN 1413). Bunda se
zapíná na zdrhovadlo všité do st ^edu p^edního dílu a p ^ikryté légou.
V náprsní oblasti dv ^ m ^chové nakládané kapsy s patkami. Nad
levou náprsní kapsou našitý vecro pás na p^ichycení nápisu MP.
Nad pravou náprsní kapsou poutko na p^ichycení kovového
funk^ního ozna^ení. Na náprsních kapsách vodorovné poutko na
služební odznak. Na zádech je našit vecro pás pro uchycení velkého
nápisu MP. Dolní okraj bundy je všit do pasového límce
s ruženkou. V zadní ^ásti límce uk á ka uce z vrchového

Funk^ ní prádlo, termoprádlo - nát^lník DR
Funk^ní rádlo, termo rádlo - s odk
Tri ^ko ^erné KR s ná isem MP
Košile KR sv^tle modrá
Košile DR sv^tle modrá
Ponožky ^erné letní

materiálu. Loketní oblast rukáv^ zpevn^na náložkami ze základního
materiálu. Na levém rukávu našitá dvo'itá kapsa se zdrhovadlem.
100% pol ester, s odvodem otu a ochranou roti chladu
100% ol ester, s odvodem otu a ochranou roti chladu
100% ^esaná bavlna, ramáž 160-180 se zdvo'en'mi š
65%PES/35% BA, úchyt ro u evn ^ní kovového znaku
65%PES/35% BA, úchyt pro upevn ^ní kovového znaku
sm ^sová p^íze s výborným odvodem potu, zvýšenou trvanlivostí a
elasticitou - 80%bavlna/20%lycra.V dvojitém žebrovém lemu
vložený elastan, lýtková ^ást, chodidlo a nárt z jednolícního úpletu.
Jemnost 29 tex, odolnost v ^^ i žmolkování 4(EN ISO 12945),
stálobarevnost v praní 4-5 (EN ISO 105), zm ^na rozm ^r^ po praní
5%.

Ponožky ^erné zimní

Ponožky termo letní ^erné

Ponožky termo zimní ^erné

Polokošile KR tmav^ modrá se znakem
Rolák MP s DR ^ern'
Bermud ^erné bez ná isu
Domovenka na rukáv
P^í^ez velk'
P^í^ez mal "

sm ^sová p^íze s odvodem potu, výborná tepelná izolace, zvýšenou
trvanlivostí a elasticitou - 70%bavlna/30%polyamid.V dvojitém
žebrovém lemu vložený elastan, lýtková ^ást, chodidlo a nárt z
jednolícního smy^ kového úpletu. Froté smy ^ ka je v rubu ponožky.
Jemnost 51,6 tex, odolnost v ^^ i žmolkování 4(EN ISO 12945),
stálobarevnost v praní 4-5 (EN ISO 105), zm ^na rozm ^r^ po praní
5%.
sm ^sová p^íze s výborným odvodem potu a proti chladu
90%polyester COOLMAX/6%polypropylen/4%elastan.V dvojitém
lemu a lýtku vložený elastan, chodidlo z jednolícního hladkého
úpletu a nárt zhotovený v odleh^ené ventila^ní vazb^ . Jemnost 18
tex, odolnost v ^^ i žmolkování 4(EN ISO 12945), stálobarevnost
v raní 4-5 (EN ISO 105), zm ^na rozm ^r^ po raní 2%.
sm ^sová p^íze s odvodem potu, výborná tepelná izolace 36%polyester
COOLMAX/43%bavlna/14%polypropylen/7%elastan.V dutém
žebrovém lemu 1:1 vložený elastan, lýtková ^ást, chodidlo a nárt z
jednolícního plyšového úpletu. V bo ^ní ^ásti ponožek odleh ^ená
ventila^ní pletenina. Chodidlo hust ^ vypolštá^kované. Na kotníku a
nártu speciální konstrukce ke stažení. Odolnost v ^^ i žmolkování 4
(EN ISO 12945), stálobarevnost v praní 5(EN ISO ]OS), zm ^na
rozm^r^ o raní 5%.
ramáž 220, materiál ]00% bavlna
97% bavlna, 3% 1 cra
65% ol ester, 35% bavlna
textilní
textilní
textilní

Konkrétní rozpis poptávané výzbroje pro MP Most
název ' zbro'e
konkrétní o is 'zbro'e
o asek lasto ' se s onou
ší^e 5 cm
opasek kožený
ší^ka 5 cm, hov^zinová use^ 1,4-1,6 mm dvojmo+ netkaná textilie
1,1 mm, ^ezka lešt^ná, nerezová, ší^e 6,3
spona na kravatu
z mosazi s povrchovou úpravou poniklováním a pískováním,
obdélníkového tvaru se zkosenými rohy, upevn ^ní klipsem, rozm ^ry
6,Sx 1
pouzdro na zbra^ plastové oboustr.
opaskové, materiál plastový zpevn ^ný kovovou výztuží, pro
ravák i ro levák , dv ^ o asková outka
ouzdro na zásobník
lastové ^erné, za ínané na velcro ásku, rozm ^ 3,Sx2x12 cm
ouzdro na tonfu
outko kulaté lastové
10

^^4

^l

ouzdro na svítilnu
pouzdro na pouta plastové
brašni ^ka na doklady plastová
pouzdro na vysíla^ku
pouzdro na služební pr ^kaz kožené
tonfa
outa + klí^ek k out^m
svítilna mini

odznak s tabulkou MP
odznak MP na ^e ici
slune^ní b'le olice'ní

'

lastové za ínané na velcro ásku 5 cm
opaskové, zapínané na velcro pásku 5 cm
zapínaná na velcro pásku 5 cm, rozm ^r 12x8 cm
plastové ^erné zpevn ^né kovovou výztuží, opaskové, záv ^sné,
za ínané na ruženku a záv ^sné outko s drukem
podšívka, folie z pr^hledného polyetylénu, výztuhová lepenka,
molitan
lat, kulatá, v^etn^ držáku
kovové
délka max. 15 cm, barva ^erná, z lehkého leteckého hliníku,
eloxovaná, reflektor s kryptonovou žárovkou LED se svítivostí min.
84 lumen, fokusování, vodot ^sná, v^etn^ pouzdra s úchytem na
košili/ka su, na á'ení alkalická AAA baterie
kovový se s onou
kovo " se šroubem
kov+ last+^erné sklo, UV filtr 400 - stu e ^ 3

11
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