
 
 

 

 

Rámcová kupní dohoda 
“Dodávka krmiv pro živočichy -  

část 1: Speciální krmiva” 
  

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „smlouva“), 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 
 

1. Lesy hl. m. Prahy 
se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice 
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650 
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17 
číslo účtu: 2000780018/6000 
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace 
(dále jen   „kupující“ ) 
  
a 
  
2. AGRO-BIO spol. s r.o. 
se sídlem: Bellušova 1861, 155 00 Praha 5  
IČ: 18630731 DIČ: CZ18630731 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. oddíl C,               
vložka 4291. 
(dále jen  „prodávající“ ) 
 

I. 
Veřejná zakázka 

  
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na výše uvedenou            

veřejnou zakázku v souladu s nabídkou prodávajícího ze dne   24.8.2018. 
 
 
 
 

 

Lesy hl. m. Prahy 
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice 
tel: +420   778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lesypraha.cz 

IČO: 45247650 
DIČ: CZ 45247650 

 číslo účtu: 2000780018/6000 

1 

PRA Gw EM
Rémcové kupni dohoda

“Dodévka krmiv pro iivoéichy -
éést 1: Speciélni krmiva”

uzavfené podle § 2079 a nésl. zékona 6. 89/2012 3b., ve znéni pozdéjéich pfedpisfl
(délejen ,,sm|ouva“),

kterou niie uvedeného dne, mésice a roku uzavf'ely smluvni strany:

1. Lesy hl. m. Prahy
se sidlem: Prééské 1885, 106 00 Praha 1O - Zébéhlice
IC: 45247650 DIC: CZ45247650
bankovnl' spojenl': PPF banka 3.3., 160 41 Praha 6, Evropské 2690/17
él'slo 06m: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimirem Krchovem, Ph.D., Feditelem organizace
(déle jen ,,kupujici“)

2. AGRO-BIO spol. s r.o.
se sidlem: Belluéova 1861, 155 00 Praha 5
IC: 18630731 DIC: 0218630731
bankovnl' spojenl': -
él'slo Uétu: —
zastOUpené: —
zapsané v obchodnl'm rejstfl'ku vedeném u Méstského soudu v Praze pod Sp. zn. oddI'I C,
vloika 4291.
(déle jen ,,prodévajici“)

|.
Vefeiné zakézka

1. Tato smlouva je uzavfena na zékladé VyIsledkO vérového fizenl' na Vyée uvedenou
vel‘ejnou zakézku v souladu s nabl'dkou prodévajl'ciho ze dne 24.8.2018.
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II. 

Předmět smlouvy 
  

1. Předmětem smlouvy je dodávka krmiv pro živočichy (dále jen “zboží”) požadovaná           
kupujícím dle přiloženého položkového rozpočtu.  

2. Prodávající se za podmínek dohodnutých v této smlouvě zavazuje dodat kupujícímu zboží            
v množství, druhu a jakosti specifikované v dané dílčí objednávce a převést na kupujícího              
vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje zboží odebrat a uhradit dohodnutou             
kupní cenu v termínu dle ujednání této smlouvy. Konkrétní položky, které bude kupující             
odebírat, jsou součástí naceněného položkového rozpočtu  (příloha č. 1), který je nedílnou            
součástí této smlouvy. Nedodržení ani překročení předpokládaného rozsahu neopravňuje         
prodávajícího k jakýmkoliv nárokům vůči kupujícímu. 

3. Smluvní strany jsou vázány rovněž zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky a           
nabídkou prodávajícího podanou na tuto veřejnou zakázku. 

4. Smlouva je uzavírána na základě řízení na uzavření rámcové kupní dohody o třech částech              
v celkové maximální hodnotě 1 950 000 Kč bez DPH. 
 

III. 
Způsob poskytování dodávky 

  
1. Dodávané zboží je vymezeno: 

a)  podrobným popisem předmětu plnění a  podklady předanými kupujícím ke shora           
uvedené veřejné zakázce, viz příloha výzvy – Položkový rozpočet (příloha č. 1 této             
smlouvy) 

b)  nabídkou prodávajícího předloženou ve výběrovém řízení na uvedenou veřejnou          
zakázku, 

c)  objednávkou  na dodávku zboží. 

2. Zboží bude poskytováno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky uvedenými ve            
Výzvě a vyplněným položkovým rozpočtem a dále pak přijatou nabídkou prodávajícího. 

 
IV. 

Termín a místo poskytování dodávky 
  
1. Termín zahájení dodávek: do  2 dnů  od zveřejnění této smlouvy v registru smluv.  
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ll.
Pfedmét smlouvy

1. PFedmétem smlouvy je dodévka krmiv pro iivoéichy (déle jen “zboil'”) poiadované
kupujI'CI'm dle pfiloieného poloikového rozpoétu.

2. Prodévajl'ci 39 2a podml'nek dohodnutSICh v této smlouvé zavazuje dodat kupujI'CI'mu zboil'
v mnoistvi, druhu a jakosti specifikované v dané dl'lél' objednévce a pFevést na kupujI'CI'ho
vlastnické prévo k tomuto zboil'. KupujI'CI' se zavazuje zboil' odebrat a uhradit dohodnutou
kupnl' cenu v terminu dle ujednénl' této smlouvy. Konkrétnl' poloiky, které bude kupujl'ci
odebl'rat, jsou souééstl' nacenéného poloikového rozpoétu (pfiloha C“). 1), ktery je nedl'lnou
souééstl' této smlouvy. Nedodrienl' ani pfekroéenl' pfedpoklédaného rozsahu neopravfiuje
prodévajI'CI'ho kjakymkoliv nérokCIm vfléi kupujI'CI'mu.

3. Smluvnl' strany jsou vézény rovnéi zadévacimi podml'nkami pfedmétné vefejné zakézky a
nabl'dkou prodévajl'ciho podanou na tuto veFejnou zakézku.

4. Smlouva je uzaviréna na zékladé Fl'zenl' na uzavfeni rémcové kupnl' dohody o tl‘ech ééstech
v celkové maximélni hodnoté 1 950 000 Kc“; bez DPH.

|||.
Zpfisob Doskvtovéni dodévkv

1. Dodévané zboil' je vymezeno:

a) podrobnym popisem pfedmétu plnéni a podklady pfedanymi kupujicim ke shora
uvedené vel‘ejné zakézce, viz pFiloha svy — Poloikovy rozpoéet (pFiloha ('3. 1 této
smlouvy)

b) nabidkou prodévajiciho pfedloienou ve Vybérovém Fl'zenl' na uvedenou veFejnou
zakézku,

c) objednévkou na dodévku zboil'.

2. Zboil' bude poskytovéno v souladu s podml'nkami zadénl' veFejné zakézky uvedenymi ve
vyzvé a vyplnénYm poloikovym rozpoétem a déle pak pfijatou nabl'dkou prodévajl'ciho.

IV.
Termin a misto poskvtovéni dodévkv

1. Termin zahéjenl' dodévek: do 2 dnfl 0d zveFejnénI' této smlouvy v registru smluv.
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2. Termín ukončení platnosti smlouvy:  31.8.2019 nebo do vyčerpání finančního limitu zakázky,           
a to podle skutečnosti, která nastane dříve. 

3. Místo plnění: Místem dodání jsou jednotlivé úseky organizace na území hlavního města            
Prahy. Jedná se především o úseky: 

● úsek 11 (Hájovna v Šárce 40, 159 00 Nebušice) 
● úsek 13 (V lázních 8, 159 00  Praha - Velká Chuchle) 
● úsek 16 (K obecním hájovnám 275/1, 102 00  Praha - Hostivař) 
● úsek 18 (Čimický háj, 182 00 Praha) 
● úsek 19 (Zálužská 179, 198 00 Praha 14 – Hloubětín) 
● úsek 29 (Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice) 
● úsek 56 (Unhošťská 58, 161 00 Praha) 
● úsek 41 - Okrasná školka Ďáblice (K zahradnictví 59, 182 00 Praha 8 – Ďáblice) 
● úsek 43 - Stromovka (Královská obora 11, 170 00 Praha) 
● úsek 61 - Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy (Mezi Rolemi, 158               

00 Praha - Jinonice) 
● úsek 63 – ZOOkoutky (V lázních 8, 159 00 Praha - Velká Chuchle) 

 
V. 

Cenové ujednání a platební podmínky 
  
1.  Kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou smluvní cenu za poskytnuté dodávky zboží,           

stanovenou v souladu s nabídkou prodávajícího, která je jako její nedílná součást přílohou             
této smlouvy. Celková cena ve vyjádření bez DPH je nejvýše přípustná a nepřekročitelná;             
je koncipována jako maximální, tzn., že může být i nižší, v závislosti na objemu zboží               
skutečně odebraného.  Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění          
veřejné zakázky  (včetně dopravy zboží do místa plnění). 

Cena za dodávky: 

Cena celkem bez DPH za všechny 3       
části veřejné zakázky 

1 950 000 Kč 

Cena celkem bez DPH slovy jeden milion devět set padesát tisíc korun 
českých  

DPH 409 500 Kč 

Cena celkem vč. DPH 2 359 500 Kč 
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2. TermI'n ukonéenl' platnosti smlouvy: 31.8.2019 nebo do vyéerpénl' finanénl'ho limitu zakézky,
a to podle skuteénosti, které nastane dFI've.

3. Ml'sto plnénl': Mistem dodénl' jsou jednotlivé Useky organizace na Uzeml' hlavnl'ho mésta
Prahy. Jedné se pFedevéim o Useky:

Usek 11 (Héjovna v Sérce 40, 159 00 Nebuéice)
Usek 13 (V Iéznl'ch 8, 159 00 Praha - Velké Chuchle)
Usek 16 (K obecnl'm héjovném 275/1, 102 00 Praha - HostivaF)
Usek 18 (Cimicky héj, 182 00 Praha)
Usek 19 (Zéluiské 179, 198 00 Praha 14 — Hloubétl'n)
Usek 29 (Prééské 1885, 106 00 Praha 10 — Zébéhlice)
Usek 56 (Unhoét’ské 58, 161 00 Praha)
Usek 41 - Okrasné ékolka Déblice (K zahradnictvi 59, 182 00 Praha 8 — Déblice)
Usek 43 - Stromovka (Krélovské obora 11, 170 00 Praha)
Usek 61 - Zéchranné stanice hl. m. Prahy pro volné iijl'ci iivoéichy (Mezi Rolemi, 158
00 Praha - Jinonice)

o Usek 63 — ZOOkoutky (V Iéznl'ch 8, 159 00 Praha - Velké Chuchle)

V.
Cenové uiednéni a platebni Dodminkv

1. KupujI'CI' zaplatl' prodévajl'cimu dohodnutou smluvnl' cenu za poskytnuté dodévky zboil',
stanovenou v souladu s nabl'dkou prodévajl'ciho, které je jako jejl' nedl'lné souéést pfilohou
této smlouvy. Celkové cena ve vyjédFenI' bez DPH je nejvyée pfipustné a nepfekroéitelné;
je koncipovéna jako maximélm’, tzn., 2e mflie bYt i niiél', v zévislosti na objemu zboZI'
skuteéné odebraného. Celkové cena obsahuje véechny néklady potFebné ke splnénl'
vel‘ejné zakézky (véetné dopravy zboil' do ml'sta plnénl').

Cena za dodévky:

Cena celkem bez DPH za véechny 3 1 950 000 Kt":
éésti vefejné zakézky

Cena celkem bez DPH slovy jeden milion devét set padesét tiSI'c korun
éesch

DPH 409 500 K?)

Cena celkem vé. DPH 2 359 500 Kc':
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2.  Cena bude kupujícím zaplacena takto: Cenu za poskytnutí dodávky zboží bude prodávající             
fakturovat průběžně dle skutečně provedených dodávek odsouhlasených kupujícím.        
Přílohou každé faktury bude soupis provedených dodávek (kupujícím potvrzený dodací          
list). Provedené dodávky budou fakturovány dle jednotkových cen uvedených v          
položkovém rozpočtu (nabídka prodávajícího). Splatnost faktur je 30 dnů od data jejího            
doručení kupujícímu. 

3. Faktura bude vyhotovena v jednom vyhotovení a doručena kupujícímu na adresu:           
Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice. 

4.  Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.,              
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a musí                
obsahovat tyto údaje: 

- označení prodávajícího – obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení a údaj o             
zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky, 

- číslo smlouvy, předmět dodávky, 
- číslo faktury, den vystavení, den zdanitelného plnění, den splatnosti a fakturovanou           

částku, 
- razítko a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího, stvrzující oprávněnost a           

formální a věcnou správnost faktury, 
- bankovní spojení a číslo účtu, na které bude poskytnuta úplata, a které bude v souladu               

se zveřejněným číslem účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o                
DPH. 

5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je kupující              
oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí            
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury             
kupujícímu. 

6. Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v               
případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný            
vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z               
přidané hodnoty. 

7. Kupující uhradí fakturu do 30 dnů po jejím obdržení převodem na účet prodávajícího              
uvedeného v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z             
účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v záhlaví smlouvy. 

8. Smluvní pokuta nebo náhrada škody uplatněná kupujícím je splatná do 30 dnů po obdržení              
písemné výzvy převodem na účet kupujícího. Dnem úhrady se rozumí den odepsání            
smluvní pokuty z účtu prodávajícího ve prospěch účtu kupujícího. 

9. Nedílnou součástí každé faktury musí být kupujícím potvrzený dodací list (stačí kopie). Na             
faktuře i dodacím listu musí být uveden i příslušný provozní úsek kupujícího (názvem či              
číslicí, např.: “ZOOkoutek Malá Chuchle” nebo “úsek č. 63”). 
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2. Gene bude kupujicim zaplacena takto: Cenu za poskytnuti dodévky zboii bude prodévajici
fakturovat prflbéiné dle skuteéné provedenYch dodévek odsouhlasenYch kupujicim.
PFiIohou kaidé faktury bude soupis provedenych dodévek (kupujicim potvrzeny dodaci
list). Provedené dodévky budou fakturovény dle jednotkoch cen uvedenYch v
poloikovém rozpoétu (nabidka prodévajiciho). Splatnost faktur je 30 dnl°J od data jejl'ho
doruéeni kupujicimu.

3. Faktura bude vyhotovena v jednom vyhotoveni a doruéena kupujicimu na adresu:
Lesy hl. m. Prahy, Prééské 1885, 106 00 Praha 10 - Zébéhlice.

4. Faktura musi mit veékeré néleiitosti danového dokladu ve smyslu zékona 63. 235/2004 8b.,
0 dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich pFedpisfl (déle jen ,,zékon o DPH“) a musi
obsahovat tyto Udaje:

- oznaéeni prodévajiciho — obchodni jméno, sidlo, IC, DIC, bankovni spojeni a Lidaj o
zépisu do obchodniho rejstiiku véetné spisové znaéky,

- éislo smlouvy, piedmét dodévky,
- éislo faktury, den vystaveni, den zdanitelného plnéni, den splatnosti a fakturovanou

ééstku,
- razitko a podpis osoby oprévnéné jednat za prodévajiciho, stvrzujici oprévnénost a

formélni a vécnou sprévnost faktury,
- bankovni spojeni a éislo Uétu, na které bude poskytnuta Uplata, a které bude v souladu

se zveiejnénym éislem Uétu sprévcem dané pro 06e DPH dle § 98 pism. d) zékona o
DPH.

5. V pfipadé, 2e faktura nebude obsahovat néleiitosti uvedené v této smlouvé, je kupujici
oprévnén vrétit fakturu prodévajicimu k doplnéni. V takovém pfipadé se pFeruéi plynuti
Ihfity splatnosti a nové Ihflta splatnosti zaéne plynout od data doruéeni opravené faktury
kupujicimu.

6. Cenu veFejné zakézky je moino v prfibéhu plnéni této veFejné zakézky zménit pouze v
piipadé, 2e dojde ke zméném dar'woch prévnich piedpisfl, které budou mit prokazatelny
vliv na vyéi nabidkové (fakturované) ceny, a to zejména v piipadé zmény sazby dané z
piidané hodnoty.

7. Kupujici uhradi fakturu do 30 dnfi po jejim obdrieni pFevodem na Uéet prodévajiciho
uvedeného v zéhlavi smlouvy. Dnem Uhrady se rozumi den odepséni fakturované ééstky z
Uétu kupujiciho ve prospéch Uétu prodévajiciho uvedeného v zéhlavi smlouvy.

8. Smluvni pokuta nebo néhrada ékody uplatnéné kupujicim je splatné do 30 dnl‘] po obdrieni
pisemné vyzvy pFevodem na Uéet kupujiciho. Dnem Uhrady se rozumi den odepséni
smluvni pokuty z L'iétu prodévajiciho ve prospéch Uétu kupujiciho.

9. Nedilnou souéésti kaidé faktury musi bylt kupujicim potvrzeny dodaci list (staéi kopie). Na
faktuie i dodacim listu musi byt uveden i pi’isluény provozni Usek kupujiciho (nézvem (3i
éislici, napi: “ZOOkoutek Malé Chuchle” nebo “L'Jsek 6. 63”).
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VI. 

Dodací podmínky 

1. Dodávky dle smlouvy budou prováděny prodávajícím na základě potvrzených objednávek. 

2. Prodávající potvrdí přijatou objednávku nejpozději do jednoho pracovního dne od dne jejího            
doručení, pokud bude objednávka v souladu se smlouvou. 

3. Nepotvrdí-li prodávající řádně vystavenou objednávku ve lhůtě stanovené v odst. 2 tohoto            
článku, považuje se objednávka za potvrzenou dnem uplynutí této lhůty. 

4. Prodávající je povinen zajistit objednané zboží do 5 pracovních dnů, ode dne uskutečnění             
objednávky. 

  
VII. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 
  

1. Prodávající je povinen poskytovat dodávky zboží kompletně, ve sjednaném rozsahu, kvalitě           
a v dohodnutých termínech. Kvalita zboží bude odpovídat požadavkům kupujícího (viz           
Položkový rozpočet uvedený v příloze této smlouvy). 

2. Prodávající bude plnit povinnosti dle této smlouvy a objednávek řádným a včasným            
poskytováním dodávky. 

3. Prodávající bude plnit povinnosti dle této smlouvy a objednávek svým jménem a na vlastní              
odpovědnost. Bude průběžně informovat kupující o stavu poskytování dodávky zboží. 

4. Kupující je povinen zboží prosté vad převzít a zaplatit dohodnutou cenu. 

  
VIII. 

Odstoupení od smlouvy a její výpověď 
  
1.  Dodané zboží, které vykazuje nedostatky, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu            

nahradit bezvadným. Pokud prodávající ve lhůtě dohodnuté s kupujícím takto zjištěné           
nedostatky neodstraní, může kupující od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů           
kupujícímu škoda, je prodávající povinen ji uhradit. 

2.     Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud: 

a)    vůči prodávajícímu bylo zahájeno insolvenční řízení ve smyslu insolvenčního zákona; 

b) prodávající vstoupí do likvidace; 
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VI.

Dodaci podminky

1. Dodévky dle smlouvy budou provédény prodévajl'cim na zékladé potvrzenYch objednévek.

2. Prodévajl'ci potvrdl' pFijatou objednévku nejpozdéji do jednoho pracovnl'ho dne 0d dne jejl'ho
doruéeni, pokud bude objednévka v souladu se smlouvou.

3. Nepotvrdi-li prodévajl'ci Fédné vystavenou objednévku ve Iht‘Jté stanovené v odst. 2 tohoto
élénku, povaiuje 3e objednévka za potvrzenou dnem uplynutl' této Ihflty.

4. Prodévajl'ci je povinen zajistit objednané zboZI' do 5 pracovnl'ch a, ode dne uskuteéném’
objednévky.

VII.
Daléi Dréva a Dovinnosti smluvnich stran

1. Prodévajl'ci je povinen poskytovat dodévky zboil' kompletné, ve sjednaném rozsahu, kvalité
a v dohodnutych terminech. Kvalita zboZI' bude odpovidat poiadavkflm kupujI'CI'ho (viz
Poloikovy rozpoéet uvedeny v ph’loze této smlouvy).

2. Prodévajl'ci bude plnit povinnosti dle této smlouvy a objednévek FédnyIm a véasnYm
poskytovénl'm dodévky.

3. Prodévajl'ci bude plnit povinnosti dle této smlouvy a objednévek svym jménem a na vlastnl'
odpovédnost. Bude prflbéiné informovat kupujI'CI' o stavu poskytovénl' dodévky zboil'.

4. Kupujl'cije povinen zboil' prosté vad pFest a zaplatit dohodnutou cenu.

VIII.
Odstoupeni od smlouvv a ieii vovéd’

1. Dodané zboil', které vykazuje nedostatky, je prodévajl'ci povinen bez zbyteéného odkladu
nahradit bezvadnym. Pokud prodévajl'ci ve IhOté dohodnuté s kupujI'CI'm takto zjiéténé
nedostatky neodstram’, mflie kupujl'ci 0d smlouvy odstoupit. Vznikne—Ii z téchto dflvodfl
kupujI'CI'mu ékoda, je prodévajI'CI' povinen ji uhradit.

2. Kupujl'cije déle oprévnén odstoupit od smlouvy, pokud:

a) vf’Jéi prodévajl'cimu bylo zahéjeno insolvenénl' fizenl' ve smyslu insolvenénl'ho zékona;

b) prodévajl'ci vstoupl' do Iikvidace;

Lesy hl. m. Prahy 16:0: 45247650
Prééské 1885, 106 00 Praha 10 - Zébéhlice DIé: cz 45247650
tel: +420 778 477 390, info@|esy-praha.cz, www.lesypraha.cz éISIO UEtUi 2000780018/6000

5



 
 

 

c)  v dalších případech stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými právními           
předpisy. 

3.  Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst. 1.              
tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede kupující. 

4.  Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení               
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl.             
IX. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na            
úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o              
vzájemném vyrovnání těchto nároků je kupující oprávněn zadržet prodávajícímu veškeré          
fakturované a splatné platby. V takovém případě se kupující neocitne v prodlení s úhradou              
faktury. 

6.  Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o tomto             
úkonu druhé smluvní straně. 

7. Tuto smlouvu není možné vypovědět. 
 

IX. 
Odpovědnost za vady a záruka 

  
1. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude dodáváno podle smlouvy a objednávek a že               

splňuje požadavky kupujícího. Dodané zboží musí odpovídat platným právním předpisům a           
technickým normám. 

2. Prodávající odpovídá za vady dodaného zboží; to se týká také rozporu s předpisy,              
technickými normami nebo technickými podmínkami výrobce ve smyslu předcházejícího         
odstavce tohoto článku. 

3. Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady dodaného zboží písemně u prodávajícího bez             
zbytečného odkladu poté, co je zjistil. 

4. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit v termínu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy                 
mu byla reklamace doručena. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamace uznána, a             
bylo vyměněno za bezvadné, běží nová záruční lhůta ode dne předání kupujícímu. 
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c) v dalél'ch pfl’padech stanovenych touto smlouvou nebo obecné zévaami prévnl'mi
pFedpisy.

3. Vzéjemné pohledévky smluvnl'ch stran vzniklé ke dni odstoupenl' od smlouvy podle odst. 1.
tohoto élénku se vypofédajl' vzéjemnYm zépoétem, pfiéemi tento zépoéet provede kupujI'CI'.

4. 23 den odstoupenl' od smlouvy se povaiuje den, kdy bylo pisemné oznémenl' o odstoupenl'
oprévnéné smluvnl' strany doruéeno druhé smluvnl' strané, a to zpflsobem uvedenYm v 6|.
IX. této smlouvy. Odstoupem’m od smlouvy nejsou dotéena préva smluvnl'ch stran na
Uhradu splatné smluvnl' pokuty a na néhradu ékody.

5. V pfipadé odstoupenl' od smlouvy jednou ze smluvnl'ch stran a do doby dohody o
vzéjemném vyrovnénl' téchto nérokCI je kupujl'ci oprévnén zadriet prodévajl'cimu veékeré
fakturované a splatné platby. V takovém pfl’padé se kupujl'CI' neocitne v prodlenl' s Uhradou
faktury.

6. Uéinky odstoupenl' od této smlouvy nastévajl' okamiikem doruéenl' pl'semné zprévy o tomto
Ukonu druhé smluvnl' strané.

7. Tuto smlouvu nenl' moiné vypovédét.

IX.
Odpovédnost za vadv a zéruka

1. Prodévajl'CI' odpovidé za to, ie zboZI' bude dodévéno podle smlouvy a objednévek a 2e
splfiuje poiadavky kupujI'CI'ho. Dodané zboil' musi odpovidat platnym prévnl'm pFedpism a
technickyIm normém.

2. Prodévajl'ci odpovidé za vady dodaného zboil'; to se tyké také rozporu s pfedpisy,
technickyImi normami nebo technickymi podml'nkami vyrobce ve smyslu pfedchézejl'ciho
odstavce tohoto élénku.

3. Kupujl'ci je povinen reklamovat zjiéténé vady dodaného zboil' pisemné u prodévajl'ciho bez
zbyteéného odkladu poté, co je zjistil.

4. Prodévajl'ci je povinen se k reklamaci vyjédfit v terminu do 5 pracovnl'ch dnL°J ode dne, kdy
mu byla reklamace doruéena. U reklamovaného zboil', u ktereho byla reklamace uznéna, a
bylo vyménéno za bezvadné, béil’ nové zéruénl' Ihflta ode dne pfedéni kupujl'cimu.
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X. 

Smluvní pokuty, náhrada škody 
  
1.  Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy a             

objednávek smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

a) V případě prodlení prodávajícího s dodávkami zboží, může kupující uplatnit vůči           
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den. Opakované            
porušení včasného zahájení dodávek může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze            
strany kupujícího vůči prodávajícímu. 

2. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní             
strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den                  
prodlení až do úplného zaplacení. 

3. Smluvní pokuta sjednaná dle této smlouvy je splatná do 30 kalendářních dnů po obdržení              
písemné výzvy převodem na účet kupujícího, specifikovaný ve výzvě. Dnem úhrady se            
rozumí den odepsání smluvní pokuty z účtu prodávajícího ve prospěch účtu kupujícího. 

4. Úhradou ani uplatněním smluvní pokuty není omezeno ani jinak dotčeno právo na náhradu             
škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na které se smluvní pokuta             
vztahuje. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je povinná smluvní strana            
povinna rovněž nahradit oprávněné smluvní straně škodu, která jí vznikla v důsledku            
porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050           
zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, dále jen            
“občanský zákoník”) se nepoužije. 

 
XI. 

Doručování 

1. Veškeré písemnosti se doručují na adresu kupujícího nebo prodávajícího uvedenou v této            
smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z             
účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně informovat druhého účastníka o           
této změně. 

2.     Kupující pro doručování stanovuje tuto adresu: 
Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice  

3.  Nebyl-li adresát zastižen na adrese dle odst. 1., písemnost se uloží na poště a adresát se o                  
této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 5 kalendářních dnů od            
uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení                
nedozvěděl. 
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X.
Smluvni Dokutv. néhrada ékodv

1. Pro pripady neplnénl' vécnych a terminovanYch zévazkfl vyplyvajl'cich z této smlouvy a
objednévek smluvnl' strany sjednévajl' tyto smluvnl' pokuty:

a) V prl'padé prodlenl' prodévajl'ciho s dodévkami zboil', mflie kupujI'CI' uplatnit vfiéi
prodévajl'cimu smluvnl' pokutu ve vyéi 1000 K6 za kaidy zapoéaty den. Opakované
poruéem’ véasného zahéjenl' dodévek mflie bylt dfivodem k odstoupenl' od smlouvy ze
strany kupujI'CI'ho vfiéi prodévajI'CI'mu.

2. Pro prl'pad prodlenl' se splnénl'm penéiitého zévazku dle této smlouvy se obé smluvnl'
strany dohodly na UrOkU z prodlenl' ve vyéi 0,05 % z dluiné ééstky za kaidy i zapoéaty den
prodlenl' a2 do Uplného zaplacenl'.

3. Smluvnl' pokuta sjednané dle této smlouvy je splatné do 30 kalendérnl'ch a p0 obdrienl'
pisemné VYZvy prevodem na Uéet kupujI'CI'ho, specifikovany ve vyzvé. Dnem Uhrady se
rozuml' den odepséni smluvnl' pokuty 2 (Km prodévajl'ciho ve prospéch L'Jétu kupujI'CI'ho.

4. Uhradou ani uplatnénl'm smluvnl' pokuty nenl' omezeno ani jinak dotéeno prévo na néhradu
ékody vzniklé v prl'éinné souvislosti s poruéenl'm povinnosti, na které se smluvnl' pokuta
vztahuje. Vedle zaplacenl' smluvnl' pokuty dle predchozi véty je povinné smluvnl' strana
povinna rovnéi nahradit oprévnéné smluvnl' strané ékodu, které jI' vznikla v dflsledku
poruéeni povinnosti, jejl'i splnénl' bylo zajiéténo smluvnl' pokutou. Ustanovenl' § 2050
zékona 0. 89/2012 8b., (obéansky zékonl'k ve znénl' pozdéjél'ch predpisfl, déle jen
“obéansky zékonl'k”) se nepouiije.

XI.
Doruéovéni

1. Veékeré pl'semnosti se doruéujl' na adresu kupujI'CI'ho nebo prodévajl'ciho uvedenou v této
smlouvé. Pokud v prfjbéhu plnénl' této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z
Uéastm’kl‘], je povinen tento Uéastnl'k neprodlené pisemné informovat druhého Uéastnika o
této zméné.

2. Kupujl'ci pro doruéovénl' stanovuje tuto adresu:
Lesy hl. m. Prahy, Prééské 1885, 106 00 Praha 10 — Zébéhlice

3. NebyI-Ii adresét zastiien na adrese dle odst. 1., pisemnost se uloil' na poété a adresét se 0
této skuteénosti vyrozuml'. Nevyzvedne—Ii si adresét zésilku do 5 kalendérnich a od
uloienl', povaiuje se poslednl' den této |hl°Jty za den doruéeni, i kdyi se adresét o doruéenl'
nedozvédél.
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XII. 
Ostatní ujednání 

  
1.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci               

smluv (CES) vedené organizací Lesy hl. m. Prahy; tato evidence je veřejně přístupná a              
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy,           
datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této              
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují             
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

2.  Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy nebo objednávky              
třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé strany. 

3.  Prodávající bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na              
majetku státu či obce. 

4.  Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy a objednávek jsou za kupujícího oprávněni              
jednat: 

a) ve věcech smluvních: 
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., ředitel organizace Lesy hl. m. Prahy 

b) ve věcech technických: 
, tel.: , e-mail: @lesy-praha.cz 

5. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy a objednávek jsou za prodávajícího             
oprávněni jednat: 

a) ve věcech smluvních  
, tel.  e-mail: @volny.cz 

b)       ve věcech technických: 

, tel.  e-mail: @volny.cz 

 

6. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit pověřené zástupce či rozšířit jejich           
počet, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit.  

  
 

XIII. 
Přechodná, společná a závěrečná ustanovení 

  
1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními           

obecně závaznými právními předpisy. 
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XII.
Ostatni uiednéni

1. Smluvnl' strany vyislovné souhlasi 8 mm, aby tato smlouva byla uvedena v Centrélnl' evidenci
smluv (CES) vedené organizaci Lesy hl. m. Prahy; tato evidence je veFejné pfistupné a
obsahuje Udaje o smluvnl'ch stranéch, pl’edmétu smlouvy, él'selné oznaéenl' této smlouvy,
datum jejl'ho podpisu a jejl' text. Smluvnl' strany prohlaéuji, 2e skuteénosti uvedené v této
smlouvé nepovaiujl' za obchodnl' tajemstVI' ve smyslu § 504 obéanského zékonl'ku a udélujl'
svolenl' kjejich uiitl' a zveFejnénI' bez stanovenl' jachkoli dalél'ch podml'nek.

2. Zédné ze smluvnl'ch stran nepostoupl' préva a zévazky z této smlouvy nebo objednévky
tfetl' osobé bez vyslovného pl'semného souhlasu druhé strany.

3. Prodévajl'ci bude dbét, aby nedochézelo ke ékodém na majetku soukromYch osob ani na
majetku stétu 6i oboe.

4. Ve vécech souvisejl'cich s plnénl'm této smlouvy a objednévekjsou za kupujI'CI'ho oprévnéni
jednat:

a) ve vécech smluvnl'ch:
Ing. Vladimir Krchov, Ph.D., Feditel organizace Lesy hl. m. Prahy

b) ve vécech technicch:
—,tel-I—, e-mailr -@|eSy-praha-cz

5. Ve vécech souvisejI'CI'ch s plnénl'm této smlouvy a objednévek jsou za prodévajl'ciho
oprévnéni jednat:

a) ve vécech smluvnl'ch
—,tel.—e-maiI: _@volny-cz

b) ve vécech technickYoh:

—,tel.—e-maiI: _@volny-cz

6. Smluvnl' strany jsou oprévnény jednostranné zménit povétené zéstupce 6i rozél'Fit jejich
poéet, jsou véak povinny na takovou zménu druhou smluvnl' stranu pisemné upozornit.

XIII.
Pfechodné. spoleéné a zévéreéné ustanoveni

1. Prévnl' vztahy neupravené touto smlouvou se fidl’ obéanskyIm zékonl'kem a ostatnl'mi
obecné zévaznymi prévnl'mi pfedpisy.

Lesy hl. m. Prahy 16:0: 45247650
Prééské 1885, 106 00 Praha 10 - Zébéhlice DIé: cz 45247650
tel: +420 778 477 390, info@|esy-praha.cz, www.|esypraha.cz éISIO UEtUi 2000780018/6000
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2. Pokud by některé z práv nebo povinností smluvních stran stanovených smlouvou byly v             
rozporu s objednávkou, platí to, co je uvedeno v objednávce. 

3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného            
dodatku, který se po podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí této            
smlouvy 

4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující i              
prodávající obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Účinnost smlouvy           
nastává uveřejněním v registru smluv. 

6.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily              
svoji vážnou vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. 

7.   Přílohy smlouvy: Cenová nabídka prodávajícího – oceněný položkový rozpočet. 

 

V Praze dne …………………… V …………....... dne ……………… 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Za kupujícího: Za prodávajícího: 

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

Lesy hl. m. Prahy         AGRO-BIO spol. s r.o. 

 

Lesy hl. m. Prahy 
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice 
tel: +420   778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lesypraha.cz 

IČO: 45247650 
DIČ: CZ 45247650 

 číslo účtu: 2000780018/6000 
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2. Pokud by nékteré z prév nebo povinnostl' smluvnl'ch stran stanovenYoh smlouvou byly v
rozporu s objednévkou, platl' to, co je uvedeno v objednévce.

3. Veékeré zmény a doplfiky této smlouvy mohou bylt provedeny pouze formou pisemného
dodatku, ktery se p0 podpisu obéma smluvnl'mi stranami stévé nedl'lnou souééstl' této
smlouvy

4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnostl' originélu, z nichi kupujI'CI' i
prodévajI'CI' obdril' pojednom vyhotovenl'.

5. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejl'ho podpisu smluvnl'mi stranami. Uéinnost smlouvy
nastévé uveFejnénI'm v registru smluv.

6. Smluvnl' strany vyslovné prohlaéujl', 2e si smlouvu pfeéetly a 2e touto smlouvou projevily
svoji véinou VCIIi. Smlouva se nepfiél' dobrSIm mravfim a neodporuje zékonu.

7. PFiIohy smlouvy: Cenové nabl'dka prodévajl'ciho — ocenény poloikovy rozpoéet.

V Praze dne ........................ V ................... dne ..................

Za kupujiciho: Za prodévajiciho:

lng. Vladimir Krchov, Ph.D. —
Lesy hl. m. Prahy AGRO-BIO spol. s r.o.

Lesy hl. m. Prahy 16:0: 45247650
Prééské 1885, 106 00 Praha 10 - Zébéhlice DIé: cz 45247650
tel: +420 778 477 390, info@|esy-praha.cz, www.lesypraha.cz éiSlO UEtUi 2000780018/6000
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