
 
 

 

 

Kupní smlouva 
“ Dodávka příkopového válce ” 

  
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. TESAS TOP, s.r.o.  
se sídlem: U Daliborky 520, 335 01 Nepomuk  
IČ: 45356955 DIČ: CZ45356955 
bankovní sp ojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. oddíl C, vložka               
1879. 
(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 16.10.2018. 
 

II. 
Předmět smlouvy 

  
1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu  1 ks  nového           

nepoužitého vibračního kloubového příkopového válce značky a typu AMMANN ARR          
1575 T4f, v pro vedení a výbavě dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č.1 této              
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Kupni smlouva
“Dodévka pfikopového vélce”

uzavfené podle § 2079 a nésl. zékona 6. 89/2012 8b., 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. TESAS TOP, s.r.o.
se sidlem: U Daliborky 520, 335 O1 Nepomuk
IC: 45356955 DIC: CZ45356955
bankovnl' spojenl': —
él'slo Uétu: —
zastoupené: —
zapsané v obchodnl'm rejstfiku vedeném KrajskYm soudem v Plzni pod sp. zn. oddl'l C, vloika
1879.
(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 16.10.2018.

|l.
Pfedmét smlouvy

1. PFedmétem této smlouvy je zévazek prodévajl'ciho dodat kupujl'cimu 1 ks nového
nepouiitého vibraéniho kloubového pfikopového vélce znaéky a typu AMMANN ARR
1575 T4f, v provedenl' a vybavé dle specifikace zadavatele uvedené v pfiloze (3.1 této
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smlouvy (dále jen “stroj” nebo “zboží”) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k             
tomuto zboží, jakož i poskytnout kupujícímu další související plnění, a to v rozsahu a za               
podmínek stanovených touto smlouvou. Kupující se zavazuje řádně dodané zboží převzít a            
zaplatit za ně, jakož i za ostatní dle této smlouvy řádně poskytnutá plnění dohodnutou              
kupní cenu. 

2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, nepoužívané, odpovídající platným          
technickým a bezpečnostním normám a předpisům výrobce. 

3. Nedílnou součástí předmětu plnění je dále : 
● dopravní náklady na určené místo plnění, 
● předvedení dodaného zboží, vyzkoušení a zprovoznění, proškolení obsluhy včetně         

pořízení zápisu o tomto proškolení s podpisem všech zúčastněných osob, 
● kompletní dokumentace k dodanému zařízení (včetně uživatelského manuálu) – pouze          

v českém jazyce, 
● všechny další poplatky spojené s dodáním. 

4. Smluvní strany jsou vázány rovněž zadávacími podmínkami zakázky a nabídkou          
prodávajícího podanou na tuto zakázku.  
 

III. 
Doba plnění a místo předání 

  
1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v termínu do  30.11.2018.  Dřívější dodání            

zboží se připouští a kupující je povinen dříve dodané zboží převzít. 

2. Místo plnění:  Strážnice Milíčov, Ke cvičišti 4, Praha Háje. 

3. Při předání stroje bude kupujícímu předán předávací protokol, ve kterém bude uveden typ             
a výrobní číslo stroje. Součástí předávacího protokolu bude seznam předávaných          
písemností (záruční list, návod k obsluze atd.) Bez těchto dokumentů nelze zboží řádně             
předat kupujícímu. 

4. Prodávající je povinen vyrozumět kupujícího o zamýšleném předání zboží nejméně 7           
pracovních dnů předem, s uvedením data a předpokládané doby předání, aby byl kupující             
schopen poskytnout mu potřebnou součinnost.  

5. Veškeré náklady spojené s dodáním zboží do místa plnění jsou již zahrnuty v níže              
ujednané kupní ceně, a to včetně nákladů na dopravu.  

6. O předání a převzetí zboží bude pořízen předávací protokol podepsaný oprávněnými           
zástupci obou smluvních stran.  
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smlouvy (déle jen “stroj” nebo “zb02I'”) a umoinit kupujI'CI'mu nabYt vlastnické prévo k
tomuto zboii, jakoi i poskytnout kupujI'CI'mu dalél' souvisejl'ci plnénl', a to v rozsahu a za
podml'nek stanovenych touto smlouvou. Kupujl'CI' se zavazuje Fédné dodané zboil' pfevzit a
zaplatit za né, jakoi i za ostatnl' dle této smlouvy Fédné poskytnuté plnénl' dohodnutou
kupnl'cenu.

2. Prodévajl'ci je povinen dodat kupujI'CI'mu zboil' nové, nepouiivané, odpovidajl'ci platnYm
technickyIm a bezpeénostnim normém a pfedpisflm eobce.

3. Nedl'lnou souééstl' DFedmétu plnénl' ie déle:
o dopravnl' néklady na uréené misto plnénl',
o pfedvedenl' dodaného zboil', vyzkouéenl' a zprovoznénl', proékolenl' obsluhy véetné

pofizenl' zépisu o tomto proékolenl' s podpisem véech zUéastnénych osob,
o kompletnl' dokumentace k dodanému zal‘l'zenl' (véetné uZivatelského manuélu) — pouze

v éeském jazyce,
o véechny dalél' poplatky spojené s dodénl'm.

4. Smluvnl' strany jsou vézény rovnéi zadévacimi podml'nkami zakézky a nabl'dkou
prodévajI'CI'ho podanou na tuto zakézku.

|||.
Doba plnéni a misto pfedéni

1. Prodévajl'ci je povinen dodat kupujI'CI'mu zboil' v terminu do 30.11.2018. Dfivéjél' dodénl'
zboil' se pFipouétI' a kupujI'CI'je povinen dFI've dodané zboil' pFevzit.

.v-v

3. PFi pfedéni stroje bude kupujI'CI'mu pfedén pfedévaci protokol, ve kterém bude uveden typ
a vyrobnl' éislo stroje. Souééstl' pfedévaciho protokolu bude seznam pfedévanych
pisemnostl' (zéruénl' list, névod k obsluze atd.) Bez téchto dokumentl‘] nelze zboil' Fédné
pfedat kupujI'CI'mu.

4. Prodévajl'ci je povinen vyrozumét kupujI'CI'ho o zamyéleném pfedénl' zboil' nejméné 7
pracovnl'ch a pfedem, s uvedenl'm data a pFedpoklédané doby pfedéni, aby byl kupujl'ci
schopen poskytnout mu potFebnou souéinnost.

5. Veékeré néklady spojené s dodénl'm zboil' do mista plnénl' jsou jii zahrnuty v nl'ie
ujednané kupnl' cené, a to véetné nékladfi na dopravu.

6. O pfedéni a pFevzeti zboil' bude pofizen pfedévaci protokol podepsany oprévnénymi
zéstupci obou smluvnl'ch stran.
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7. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud toto nesplňuje podmínky ujednané           
dle této smlouvy, zejména pokud nebylo dodáno ve sjednaném druhu, množství, jakosti či             
čase, popř. bez součástí a příslušenství dle této smlouvy.  

8. Kupující se stává výlučným vlastníkem zboží v okamžiku jeho převzetí .  

IV. 
Cenové ujednání a platební podmínky 

  
1. Kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu stanovenou v souladu s cenovou           

nabídkou prodávajícího. Přílohou smlouvy jako její nedílná součást je účastníkem          
doplněná technická specifikace, z níž bude patrné, že předmět odpovídá požadavkům           
kupujícího. Celková cena ve vyjádření bez DPH je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.            
Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky. 

Kupní cena: 

Cena celkem bez DPH 528 800,00 Kč 

Cena celkem bez DPH slovy pět set dvacet osm tisíc osm set korun českých  

DPH 111 048,00 Kč 

Cena celkem vč. DPH 639 848,00 Kč 

  
2. Kupní cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění všech závazků            

prodávajícího dle této smlouvy, včetně dodávek materiálu a služeb předepsaných          
výrobcem po dobu trvání záruky, jakož i veškerých nutných nákladů s tím spojených.             
Prodávající není oprávněn účtovat žádné další částky v souvislosti s plněním této            
smlouvy.   

3. Kupní cenu za zboží řádně dodané kupujícímu dle této smlouvy uhradí kupující            
prodávajícímu na základě daňového dokladu (faktury), řádně vystaveného prodávajícím.         
Prodávající fakturu vystaví po předání zboží, jejichž kupní cena je účtována, kupujícímu v             
stanoveném místě plnění, stvrzeném podpisem předávacího protokolu oprávněnými        
zástupci obou smluvních stran.  

4. F aktura bude  vyhotovena v jednom stejnopisu a doručena objednateli fyzicky na           
adresu: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice,  případně              
elektronickou poštou na e-mailovou adresu faktura@lesy-praha.cz.  

5. 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: 
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7. KupujI'CI' je oprévnén odml'tnout pFevzeti zboil', pokud toto nesplfiuje podml'nky ujednané
dle této smlouvy, zejména pokud nebylo dodéno ve sjednaném druhu, mnoistvi, jakosti 6i
éase, popF. bez souééstl' a pFI'sluéenstvi dle této smlouvy.

8. KupujI'CI' se stévé vyluénYm vlastnl'kem zboil' v okamiiku jeho pFevzetI' .

IV.
Cenové uiednéni a platebni Dodminkv

1. Kupujl'ci zaplatl' prodévajl'cimu dohodnutou kupnl' cenu stanovenou v souladu s cenovou
nabl'dkou prodévajl'CI'ho. Pfilohou smlouvy jako jejl' nedl'lné souéést je Uéastnikem
doplnéné technické specifikace, z n12 bude patrné, 2e pfedmét odpovidé poiadavkflm
kupujI'CI'ho. Celkové cena ve vyjédfenl' bez DPH je neiée pfipustné a nepfekroéitelné.
Celkové cena obsahuje véechny néklady potfebné ke splnénl' veFejné zakézky.

Kupni cena:

Cena celkem bez DPH 528 800,00 Kt":

Cena celkem bez DPH slovy pét set dvacet osm tisic osm set korun éesch

DPH 111 048,00 Ké

Cena celkem vé. DPH 639 848,00 Kc':

2. Kupnl' cena obsahuje ocenéni véech poloiek nutnych k Fédnému splném’ véech zévazkfl
prodévajl'ciho dle této smlouvy, véetné dodévek materiélu a sluieb pfedepsanych
vyrobcem p0 dobu trvénl' zéruky, jakoi i veékerych nutnYch nékladt‘] 5 mm spojenYch.
Prodévajl'ci nenl' oprévnén L'Jétovat iédné dalél' ééstky v souvislosti s plnénl'm této
smlouvy.

3. Kupnl' cenu za zboii Fédné dodané kupujI'CI'mu dle této smlouvy uhradl' kupujl'CI'
prodévajl'cimu na zékladé dafiového dokladu (faktury), Fédné vystaveného prodévajl'cim.
Prodévajl'ci fakturu vystavi p0 pfedénl' zboil', jejichi kupnl' cena je Uétovéna, kupujl'cimu v
stanoveném ml'sté plnénl', stvrzeném podpisem pfedévaciho protokolu oprévnénymi
zéstupci obou smluvnl'ch stran.

4. Faktura bude vyhotovena v jednom stejnopisu a doruéena objednateli fyzicky na
adresu: Lesy hl. m. Prahy, Prééské 1885, 106 00 Praha 10 - Zébéhlice, pf'ipadné
elektronickou poétou na e-mailovou adresu faktura@lesy-praha.cz.

5. Faktura musi ml't veékeré néleiitosti dafiového dokladu ve smyslu zékona ('3. 235/2004
8b., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znénl' pozdéjél'ch pFedpis (déle jen ,,zékon o DPH“) a
musi obsahovat tyto Udaje:
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- 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, pokud je faktura zasílána fyzicky, 
- 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. 

6. 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. 

7. 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.  

8. 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. 

9. Kupující nebude poskytovat zálohu na kupní cenu. 

10. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a zák. č. 235/2004 Sb., o               
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen             
neprodleně o tomto písemně informovat kupujícího. 

11. Bude-li prodávající ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce           
ve smyslu § 106 a zákona o DPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z                
přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH.                
Prodávající obdrží pouze cenu předmětu koupě bez DPH. 
 

V. 
Záruka, podmínky servisních a opravárenských služeb  

po dobu trvání záruky a po jejím skončení 

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na dodané zboží, včetně všech jeho součástí a           
příslušenství, záruku za jakost o délce trvání stanovené výrobcem , minimálně však v            
zákonné délce. Záruční doba počíná běžet od předání zboží kupujícímu dle čl. III této              
smlouvy.  

2. Ceny náhradních dílů, servisních a opravárenských služeb hrazené kupujícím nesmí          
překročit ceny obvyklé. 
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oznaéenl' prodévajl'ciho — obchodnl' jméno, sidlo, IC, DIC, bankovnl' spojenl' a Udaj o
zépisu do obchodnl'ho rejstfiku véetné spisové znaéky,

- él'slo smlouvy, pfedmét dodévky,
- él'slo faktury, den vystavenl', den zdanitelného plnénl', den splatnosti a fakturovanou

ééstku,
- razitko a podpis osoby oprévnéné jednat za prodévajl'ciho, stvrzujI'CI' oprévnénost a

formélnl' a vécnou sprévnost faktury, pokud je faktura zasiléna fyzicky,
- bankovnl' spojenl' a él'slo Uétu, na které bude poskytnuta Uplata, a které bude v souladu

se zveFejnénym éislem L'Jétu sprévcem dané pro 06e DPH dle § 98 pism. d) zékona o
DPH.

6. V pfipadé, 2e faktura nebude obsahovat néleiitosti uvedené v této smlouvé, je kupujI'CI'
oprévnén vrétit fakturu prodévajI'CI'mu k doplnénl'. V takovém pfipadé se pFeruéi plynutl'
Iht‘Jty splatnosti a nové Ihflta splatnosti zaéne plynout 0d data doruéenl' opravene faktury
kupujI'CI'mu.

7. Cenu veFejné zakézky je moino v prflbéhu plnénl' této veFejné zakézky zménit pouze v
pFipadé, 2e dojde ke zméném danOVyICh prévnl'ch pFedpisfl, které budou ml't prokazatelny
vliv na vyiéi nabl'dkové (fakturované) ceny, a to zejména v pfipadé zmény sazby dané z
pFidané hodnoty.

8. KupujI'CI' uhradl' fakturu do 30 dnCI po jejl'm obdrienl' pfevodem na L'Jéet prodévajl'ciho
uvedeného v zéhlavi smlouvy. Dnem Uhrady se rozuml' den odepsénl' fakturované ééstky
z Uétu kupujI'CI'ho ve prospéch L'Jétu prodévajl'ciho uvedeného v zéhlavi smlouvy.

9. Kupujl'ci nebude poskytovat zélohu na kupnl' cenu.

10. Stane-Ii se prodévajl'ci nespolehIiVyIm plétcem ve smyslu § 106 a zék. é. 235/2004 8b., 0
dani z pFidané hodnoty, ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfl (zékon o DPH), je povinen
neprodlené o tomto pl'semné informovat kupujl'CI'ho.

11. Bude-Ii prodévajl'ci ke dni poskytnutl' zdanitelného plnénl' veden jako nespolehlivy plétce
ve smyslu § 106 a zékona o DPH, je kupujI'CI' oprévnén éést ceny odpovidajl'CI' dani z
pFidané hodnoty uhradit pFI'mo na Uéet sprévce dané v souladu 8 § 109a zékona o DPH.
Prodévajl'ci obdril' pouze cenu pFedmétu koupé bez DPH.

V.
Zéruka. podminkv servisnich a opravérensch sluieb

Do dobu trvéni zérukv a DO ieiim skonéeni

1. Prodévajl'ci poskytuje kupujI'CI'mu na dodané zboil', véetné véech jeho souééstl' a
pl’l'sluéenstvi, zéruku za jakost o délce trvénl' stanovené eobcem, minimélné véak v
zékonné délce. Zéruénl' doba poél'né béiet 0d pfedéni zboil' kupujl'cimu dle él. ||| této
smlouvy.

2. Ceny néhradnl'ch dI'Il'J, servisnl'ch a opravérenskYoh sluieb hrazené kupujl'cim nesml'
pFekroéit ceny obvyklé.
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3. Veškeré náhradní díly dodávané prodávajícím nebo s jeho souhlasem třetí osobou anebo            
jimi použité při provádění servisních či opravárenských prací musí být nové a originální             
(od výrobce stroje), pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.  

 

VI. 
Uplatnění práv z odpovědnosti za vady,  

reklamace v záruční době 

1.  Oznamovat vady a uplatňovat práva z odpovědnosti na ně (reklamace) bude kupující u              
prodávajícího písemně. Písemná forma je zachována rovněž při použití elektronické          
pošty (e-mailu). 

2. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci a odstranit vady nejpoz ději do 15 pracovních             
dnů od uplatnění práva z odpovědnosti za vady kupujícím, pokud se smluvní strany             
písemně nedohodnou jinak. 

3. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo z            
odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení            
reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a             
dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění            
zamítnutí reklamace. 

4. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu veškeré náklady, jež kupující účelně vynaložil            
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto             
náhradu poskytne prodávající na účet kupujícího, a to na základě kupujícím řádně            
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného prodávajícímu, se splatností 30         
dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je             
prodávající oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět kupujícímu bez proplacení, aniž se             
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení bezvadného            
dokladu prodávajícímu. 

5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po odstranění               
vady byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. 

 

VII. 
Garanční podmínky  

 

1. Garanční prohlídky budou kupujícím u prodávajícího objednávány telefonicky a následně           
kupujícím potvrzeny písemně. Písemná forma je zachována rovněž při použití          
elektronické pošty (e-mailu). 

2. Prodávající se zavazuje sjednat s kupujícím termín provedení garančn í prohlídky do 10            
dnů ode dne doručení písemného potvrzení dle předchozího odstavce. 
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3. Veékeré néhradnl' dI'Iy dodévané prodévajl'cim nebo sjeho souhlasem tFetI' osobou anebo
jimi pouiité pFi provédénl' servisnl'ch (":i opravérenskych praci musi byt nové a originélnl'
(od vyirobce stroje), pokud se smluvnl' strany pisemné nedohodnou jinak.

VI.
Uplatnéni Drév z odpovédnosti za vadv.

reklamace v zéruéni dobé

1. Oznamovat vady a uplatfiovat préva z odpovédnosti na né (reklamace) bude kupujI'CI' u
prodévajl'ciho pisemné. Pl'semné forma je zachovéna rovnéi pFi pouiitl' elektronické
poéty (e-mailu).

2. Prodévajl'ci se zavazuje vyfidit reklamaci a odstranit vady nejpozdéji do 15 pracovnl'ch
dnfl od uplatnénl' préva z odpovédnosti za vady kupujI'CI'm, pokud se smluvnl' strany
pisemné nedohodnou jinak.

3. Prodévajl'ci je povinen vydat kupujl'cimu potvrzenl' 0 tom, kdy kupujl'ci prévo z
odpovédnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaky zpflsob vyh'zenl'
reklamace kupujI'CI' poiaduje, jakoi i potvrzenl' o datu a zpfisobu vyfizeni reklamace a
déle potvrzenl' o provedenl' opravy a dobé jejl'ho trvénl', pfl’padné pl'semné odflvodnénl'
zaml'tnutl' reklamace.

4. Prodévajl'ci je povinen nahradit kupujI'CI'mu veékeré néklady, jei kupujI'CI' L'Jéelné vynaloiil
v souvislosti s uplatnénl'm préva z odpovédnosti za vady a odstrafiovém’m vady. Tuto
néhradu poskytne prodévajl'ci na Uéet kupujI'CI'ho, a to na zékladé kupujI'CI'm Fédné
vystaveného dafiového dokladu (faktury), doruéeného prodévajI'CI'mu, se splatnosti 3O
dnfl ode dne doruéenl'. V pfipadé, 2e faktura nebude mI't odpovidajI'CI' néleiitosti, je
prodévajl'ci oprévnén zaslat ji ve Ihflté splatnosti zpét kupujI'CI'mu bez proplaceni, anii se
dostane do prodlenl' s platbou; Ihflta splatnosti poél'né béiet od doruéenl' bezvadného
dokladu prodévajl'cimu.

5. Doba od uplatnénl' préva z odpovédnosti za vady a2 do doby, kdy kupujI'CI' po odstranénl'
vady byl povinen zboil' pfevzit, 3e do zéruénl' doby nepoél'té.

VII.
Garanéni podminky

1. Garanénl' prohll'dky budou kupujI'CI'm u prodévajI'CI'ho objednévény telefonicky a nésledné
kupujI'CI'm potvrzeny pisemné. Pl'semné forma je zachovéna rovnéi pFi pouiitl'
elektronické poéty (e-mailu).

2. Prodévajl'ci se zavazuje sjednat s kupujI'CI'm termin provedenl' garanéni prohll'dky do 10
dnfl ode dne doruéenl' pl'semného potvrzenl' dle pFedchoziho odstavce.
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3. Odpovídající garanční prohlídky budou provedeny nejpozději  do 21 dnů ode dne doručení             
písemného potvrzení kupujícího dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy, pokud se smluvní            
strany písemně nedohodnou na jiném termínu. 

 
  VIII. 

Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení prodávajícího s předáním zboží kupujícímu v stanoveném místě           
plnění se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní              
ceny zboží bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlen í prodávajícího s odstraněním vady nebo vyřízením reklamace se           
prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i              
započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu prodávající není povinen kupujícímu uhradit           
v případě, že místo platby této pokuty poskytne kupujícímu zdarma k plnému užívání             
náhradní stroj zcela srovnatelný s tím, na němž se vyskytla vada, přičemž tímto             
poskytnutím kupující neztrácí právo na uhrazení této smluvní pokuty za počet dní, kdy             
kupující nemohl tohoto stroje plně užívat z důvodu na straně prodávajícího. 

3. V případě, že nedojde k řádnému a úplnému poskytnutí garančních služeb v souladu s              
touto smlouvou, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100            
% ceny těchto služeb. 

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu           
zajištěné právní povinnosti. 

5. Uplatněním ani úhradou 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. 

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty           
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

7.  Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění               
druhé smluvní straně, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

8. Prodávající není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti,             
zajištěném smluvní pokutou, zabránila okolnost vylučující odpovědnost ve smyslu §          
2913 odst. 2 občanského zákoníku. Překážka vzniklá z osobních poměrů prodávajícího           
nebo vzniklá až v době, kdy byl prodávající s plněním smluvené povinnosti v prodlení,              
ani překážka, kterou byl prodávající povinen podle smlouvy či obecně závazného           
právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí. 

Lesy hl. m. Prahy                    IČO: 45247650 
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice              DIČ: CZ 45247650 
tel: +420    778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz          číslo účtu: 2000780018/6000 

6 

PRA HA
PRA GUE
PRA GA

HI. M. PHAHY P“ G

3. OdpovIdajI'CI' garanéni prohll'dky budou provedeny nejpozdéji do 21 dnl‘] ode dne doruéenl'
pl'semného potvrzenl' kupujI'CI'ho dIe odstavce 1 tohoto élénku smlouvy, pokud se smluvnl'
strany pl'semné nedohodnou na jiném terminu.

VIII.
Smluvni pokuty

1. V pfipadé prodlenl' prodévajl'ciho s pfedénim zboil' kupujl'cimu v stanoveném misté
plnénl' se prodévajl'ci zavazuje zaplatit kupujI'CI'mu smluvnl' pokutu ve VX/éi 0,1 % z kupnl'
ceny zboil' bez DPH, a to za kaidy i zapoéaty den prodlenl'.

2. V pfipadé prodlenl' prodévajl'ciho s odstranénl'm vady nebo vyh'zenim reklamace se
prodévajl'ci zavazuje zaplatit kupujl'cimu smluvnl' pokutu ve vyéi 1 000 K6 za kaidy i
zapoéaty den prodlenl'. Tuto smluvnl' pokutu prodévajl'ci nenl' povinen kupujl'cimu uhradit
v ph’padé, 2e misto platby této pokuty poskytne kupujI'CI'mu zdarma k plnému uiivém’
néhradnl' stroj zcela srovnatelny s tim, na némi se vyskytla vada, pfiéemi tl'mto
poskytnutl'm kupujI'CI' neztréci prévo na uhrazenl' této smluvnl' pokuty za poéet a', kdy
kupujI'CI' nemohl tohoto stroje plné uil'vat z dflvodu na strané prodévajl'ciho.

3. V pfipadé, ie nedojde k Fédnému a Uplnému poskytnutl' garanénl'ch sluieb v souladu s
touto smlouvou, zavazuje se prodévajl'ci zaplatit kupujI'CI'mu smluvnl' pokutu ve vyéi 100
% ceny téchto sluieb.

4. Smluvnl' strany prohlaéujl', 2e sjednané vyée smluvnl'ch pokut je pfiméfené vyznamu
zajiéténé prévnl' povinnosti.

5. Uplatnénim ani Uhradou smluvnl' pokuty nenl' omezeno ani jinak dotéeno prévo na
néhradu ékody vzniklé v pfiéinné souvislosti s poruéenl'm povinnosti, na které se smluvnl'
pokuta vztahuje. Vedle zaplacenl' smluvnl' pokuty dIe pfedchozi 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 ('3. 89/2012 Sb., (obéansky zékonl'k ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfil, délejen
“obéansky zékonl'k”) se nepouiije.

6. Smluvnl' pokuty mohou byt kombinovény (tzn., 2e uplatnénl' jedné smluvnl' pokuty
nevyluéuje soubéiné uplatnénl' jakekoliv jiné smluvnl' pokuty).

7. Smluvnl' pokuta je splatné do 30 dnl' od doruéenl' pisemného oznémenl' o jejl'm uplatnénl'
druhé smluvnl' strané, nestanovi-Ii tato smlouva jinak.

8. Prodévajl'ci nenl' povinen platit smluvnl' pokutu v pfipadé, 2e mu ve splnénl' povinnosti,
zajiéténém smluvnl' pokutou, zabrénila okolnost vyluéujl'ci odpovédnost ve smyslu §
2913 odst. 2 obéanského zékonl'ku. Pfekéika vzniklé z osobnl'ch pomérL‘] prodévajl'ciho
nebo vzniklé ai v dobé, kdy byI prodévajl'ci s plnénl'm smluvené povinnosti v prodlenl',
ani pfekéika, kterou byI prodévajl'ci povinen podle smlouvy 6i obecné zévazného
prévnl'ho pfedpisu pfekonat, ho véak povinnosti platit smluvnl' pokutu nezprostl'.
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9. 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. 

 
IX. 

Odstoupení od smlouvy a její výpověď 
  
1. Kupující i prodávající jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech a za             

podmínek stanovených občanským zákoníkem. 

2. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud je prodávající v              
prodlení s předáním stroje kupujícímu více než 30 dní. 

3. 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. 

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

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

b) prodávající vstoupí do likvidace; 

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

5. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své            
vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy do 30 dnů od právních účinků              
odstoupení. 

6. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o           
tomto úkonu druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva           
smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

7. 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. 

8. Tuto smlouvu není možné vypovědět. 

X. 
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. 
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9. Pro pfl’pad prodlenl' se splnénim penéiitého zévazku dle této smlouvy se obé smluvnl'
strany dohodly na L'Jroku z prodlenl' ve vyéi 0,05 % z dluiné ééstky za kaidy i zapoéaty
den prodlenl' 32 do Uplného zaplacenl'.

IX.
Odstoupeni od smlouvv a jeii vovéd’

1. KupujI'CI' i prodévajl'ci jsou oprévnéni od této smlouvy odstoupit v pFI'padech a 23
podml'nek stanovenyICh obéanskym zékonl'kem.

2. Kupujl'ci je oprévnén odstoupit od této smlouvy rovnéi v pFipadé, pokud je prodévajl'ci v
prodlenl' s pfedénim stroje kupujI'CI'mu vice nei 30 dnl'.

3. Dodané zboil', které vykazuje nedostatky, je prodévajl'ci povinen bez zbyteéného
odkladu nahradit bezvadnym. Pokud prodévajl'ci ve Ihl‘Jté dohodnuté s kupujI'CI'm takto
zjiéténé nedostatky neodstram’, mfiie kupujl'CI' od smlouvy odstoupit. Vznikne—Ii z téchto
dfivodfl kupujl'cimu ékoda, je prodévajl'ci povinen ji uhradit.

4. KupujI'CI'je déle oprévnén odstoupit od smlouvy, pokud:

a) vfléi prodévajl'cimu bylo zahéjeno insolvenéni Fl'zenl' ve smyslu insolvenéniho zékona;

b) prodévajl'ci vstoupl' do likvidace;

c) v dalél'ch pfipadech stanovem'Ich touto smlouvou nebo obecné zévaznymi prévnl'mi
pfedpisy.

5. V pfl’padé odstoupenl' od této smlouvy jsou smluvnl' strany povinny vypofédat své
vzéjemné zévazky a pohledévky vyplyvajl'ci z této smlouvy do 30 dnfl od prévnl'ch Uéinkfi
odstoupenl'.

6. Uéinky odstoupenl' od této smlouvy nastévajl' okamiikem doruéenl' pisemné zprévy o
tomto Ukonu druhé smluvnl' strané. Odstoupenl'm od smlouvy nejsou dotéena préva
smluvnl'ch stran na L'Jhradu splatné smluvnl' pokuty a na néhradu ékody.

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

8. Tuto smlouvu nenl' moiné vypovédét.

X.
Doruéovéni

1. Veékeré pisemnosti se doruéuji na adresu kupujI'CI'ho nebo prodévajI'CI'ho 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.
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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. 
 

XI. 
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 jednotlivé             
objednávky třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

3.  Prodávající bude dbát na to, 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: 
I ng. Vladimír Krchov, Ph.D., ředitel organizace Lesy hl. m. Prahy 

b) ve věcech technických: 

e-mail: @lesy-praha.cz, tel:  

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

a)       ve věcech smluvních: 

, tel.: , e-mail: @tesastop.cz 

b)       ve věcech technických: 

, tel.: , e-mail: @tesastop.cz 
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2. Kupujici pro doruéovéni stanovuje tuto adresu:
Lesy hl. m. Prahy, Prééské 1885, 106 00 Praha 10 — Zébéhlice.

3. Nebyl-li adresét zastiien na adrese dle odst. 1., pisemnost se uloii na poété a adresét se 0
této skuteénosti vyrozumi. Nevyzvedne-li si adresét zésilku do 5 kalendéinich dnfi 0d
uloieni, povaiuje se posledni den této lhl‘Jty za den doruéeni, i kdyi se adresét o doruéeni
nedozvédél.

XI.
Ostatni uiednéni

1. Smluvni strany VYSlovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centrélni
evidenci smluv (CES) vedené organizaci Lesy hl. m. Prahy; tato evidence je veiejné
piistupné a obsahuje L'Jdaje o smluvnich stranéch, piedmétu smlouvy, éiselné oznaéeni této
smlouvy, datum jejiho podpisu a jeji text. Smluvni strany prohlaéuji, 2e skuteénosti uvedené
v této smlouvé nepovaiuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 obéanského zékoniku a
udéluji svoleni kjejich uiiti a zveFejnéni bez stanovenijakychkoli daléich podminek.

2. Zédné ze smluvnich stran nepostoupi préva a zévazky z této smlouvy nebo jednotlivé
objednévky tFeti osobé bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

3. Prodévajici bude dbét na to, aby nedochézelo ke ékodém na majetku soukromych osob ani
na majetku stétu 6i obce.

4. Ve vécech souvisejicich s plnénim této smlouvy a objednévek jsou za kupujiciho oprévnéni
jednat:

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

b) ve vécech technicch:
—
e-mail: -@lesy-praha.cz, tel:—

5. Ve vécech souvisejicich s plnénim této smlouvy a objednévek jsou za prodévajiciho
oprévnéni jednat:

a) ve vécech smluvnich:

—,tel-z—, e-mail: -@tesastop-cz
b) ve vécech technickych:

—,tel-I—, e-mailr -@tesast0p-cz
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XII. 
Přechodná, společná a závěrečná ustanovení 

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

obecně závaznými právními předpisy. 

2. 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 

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

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

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

6.   Přílohy smlouvy: Technická specifikace - cenová nabídka prodávajícího. 

 
 

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

  

 

  

…………………………………… …………………………………… 

Za kupujícího: Za prodávajícího: 

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

Lesy hl. m. Prahy TESAS TOP, s.r.o. 
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XII.
Pfechodné. spoleéné a zévéreéné ustanoveni

1. Prévni vztahy neupravené touto smlouvou se Fidi obéanskyIm zékonikem a ostatnimi
obecné zévaznymi prévnimi pfedpisy.

2. Veékeré zmény a doplfiky této smlouvy mohou bylt provedeny pouze formou pisemného
dodatku, ktery se p0 podpisu obéma smluvnimi stranami stévé nedilnou souéésti této
smlouvy

3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu, z nichi kupujici i
prodévajici obdrii pojednom vyhotoveni.

4. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami. Uéinnost smlouvy
nastévé uveFejnénim v registru smluv.

5. Smluvni strany vyslovné prohlaéuji, ie Si smlouvu pi'eéetly a 2e touto smlouvou projevily
svoji véinou vCili. Smlouva se nepfiéi dobrSIm mravfim a neodporuje zékonu.

FD PFiIohy smlouvy: Technické specifikace - cenové nabidka prodévajiciho.

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

Za kupujiciho: Za prodévajiciho:

lng. Vladimir Krchov, Ph.D. —
Lesy hl. m. Prahy TESAS TOP, s.r.o.
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