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Rémcové kupní
kupni dohoda
Rámcová
“Dodávky
“Dodévky sadebního
sadebniho materiálu
materiélu pro rok 2019”
uzavfené podle § 2079 a násl.
nésl. zákona
zékona č.
6. 89/2012 Sb.,
8b., ve znění
znéni pozdějších
pozdéjéich předpisů
pfedpisﬂ
uzavřená
(dále
jen „smlouva“),
(délejen
,,sm|ouva“),
niie uvedeného dne, měsíce
mésice a roku uzavřely
uzavf'ely smluvní
smluvni strany:
strany:
kterou níže
1. Lesy hl. m. Prahy
se sídlem:
sidlem:
IC: 45247650
IČ:
bankovní
bankovnl' spojení:
spojenl':
él'slo účtu:
06m:
číslo
zastoupené:
(dále
(déle jen „kupující“
,,kupujici“))

Práčská
Prééské 1885,
1885, 106
106 00 Praha 10
1O - Záběhlice
Zébéhlice
DIC: CZ45247650
DIČ:
PPF banka a.s., 160
160 41
41 Praha 6, Evropská
Evropské 2690/17
2000780018/6000
Ondfejem Paličkou,
Paliékou, pověřeným
povéfenym řízením
Fizenl'm organizace
Ing. Ondřejem

a
2. Wotan Forest, a.s.
3e sídlem:
sidlem:
Rudolfovské tř.
tl’. 202/88, 370 01
01 České
Ceské Budějovice
Budéjovice
se
Rudolfovská
IČ:
DIČ:
IC: 26060701
26060701
DIC: CZ26060701
0226060701
bankovní
bankovm’ spojení:
spojem':
—
číslo
él'slo účtu:
Uétu:
—
zastoupené:
zaStOUDené:
—

—

zapsaná
zapsané v obchodním
obchodnl'm rejstříku
rejstﬁku vedeném u Krajského soudu v Českých
Ceskych Budějovicích
Budéjovicich pod sp.
Sp.
oddl'l B, vložka
vloika 1306.
1306.
zn. oddíl
(dále
(déle jen „prodávající
,,prodévajici č.
6. 1“
1“))
a
3.
3. LESOŠKOLKY
LESOéKOLKY s.r.o.
s.r.o.
se
1.
3e sídlem:
sidlem:
1. máje
méje 104,
104, 533 13
13 Řečany
Reéany nad Labem
IC: 45534888
DIC: CZ45534888
0245534888
IČ:
DIČ:
bankovní
bankovnl' spojení:
spojenl':
—
él'slo účtu:
Uétu:
—
číslo
zastoupené:
zastoupené:
—

Lesy
Lesy hl.
hl. m.
m. Prahy
Prahy
Práčská
Pra'éska' 1885,
1885, 106
106 00 Praha 10
10 - Záběhlice
Zébéhlice

tel: +420
+420 778 477 390, info@lesy-praha.cz,
info@|esy-praha.cz, www.lesypraha.cz
www.|esypraha.cz
tel:
1
1
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DIé: CZ 45247650
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zapsané v obchodním
obchodnl'm rejstříku
rejstfl'ku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
Krélové pod sp. zn.
zapsaná
oddíl
oddl'l C, vložka
vloika 1486.
1486.
(déle jen „prodávající
,,prodévajici č.
6. 2“
2“))
(dále

a
4. Školky
Skolky - Montano, spol. s r.o.
sidlem:
PFerov nad Labem 410, 289 16
16 Přerov
PFerov nad Labem
se sídlem:
Přerov
IČ:
DIČ:
IC: 47546131
47546131
DIC: CZ47546131
CZ47546131
bankovní
bankovm’ spojení:
spojem':
—
číslo
él'slo účtu:
Uétu:
—
zastoupené:
zaStOUDené:
—
zapsaná
zapsané v obchodním
obchodnl'm rejstříku
rejstfl'ku vedeném u Městského
Méstského soudu v Praze pod sp.
Sp. zn. oddíl
oddI'I C,
vloika 19229.
19229.
vložka
(déle jen „prodávající
,,prodévajici č.
6. 3“
3“))
(dále

I.|.
Vefeiné
zakézka
Veřejná zakázka
1. Tato smlouva je uzavřena
uzavfena na základě
zékladé výsledků
VyIsledkO výběrového
vérového řízení
ﬁzenl' na výše
Vyée uvedenou
1.
veřejnou
vel‘ejnou zakázku
zakézku v souladu s nabídkou
nabl'dkou prodávajících
prodévajl'cich ze dne 19.3.2019.
19.3.2019.

II.
ll.
Pfedmét smlouvy
Předmět
1. Předmětem
PFedmétem smlouvy je zajištění
zajiéténl' nepravidelných
nepravidelnych dodávek
dodévek výsadby
vysadby schopných
schopm'ICh sazenic
1.
vybraných
le jen “zboží”,
vybranych druhů
druhﬂ dřevin
dFevin pro lesnické účely,
Uéely, LVS 1.
1. a 2.(dá
2.(déle
“zboil'”, “sazenice” nebo
“sadebnl' materiál”).
materiél”). Zadavatel bezpodmínečně
bezpodml'neéné požaduje,
poiaduje, aby všechny
véechny nabízené
nabl'zené sazenice
“sadební
měly
mély veškeré
veékeré fyziologické a morfologické vlastnosti dle normy ČSN
CSN 482115 a splňovaly
splﬁovaly
poiadavky na kvalitu dle vyhl. 29/2004 Sb.,
8b., kterou se provádí
provédl' zákon
zékon č.
('2. 149/2003
149/2003 Sb.,
8b., o
0
požadavky
obchodu s reprodukčním
reprodukénl'm materiálem
materiélem lesních
lesnich dřevin,
dFevin, ve znění
znénl' pozdějších
pozdéjél'ch předpisů.
pfedpisﬁ.

2. Kvalita sadebního
sadebnl'ho materiálu
materiélu bude posouzena prohlídkou
prohll'dkou na místě.
misté. Za tímto
tl'mto účelem
Uéelem musí
musi
umoinit prohlídku
prohll'dku nabízeného
nabizeného sadebního
sadebnl'ho materiálu
materiélu a případné
pFipadné pořízení
poﬁzem’
dodavatel umožnit
fotodokumentace sazenic. Prodávající
Prodévajl'ci se zavazuje dodat kupujícímu
kupujl'cimu předvedený
pfedvedeny sadební
sadebnl'
materiél.
materiál.

Lesy
Lesy hl.
hl. m.
m. Prahy
Prahy
Práčská
Pra'éska' 1885,
1885, 106
106 00 Praha 10
10 - Záběhlice
Zébéhlice

tel: +420
+420 778 477 390, info@lesy-praha.cz,
info@|esy-praha.cz, www.lesypraha.cz
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2
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PFedpoklédané množství
mnoistvi sadebního
sadebnl'ho materiálu,
materiélu, které kupující
kupujI'CI' může
mﬂie v daném období
obdobl'
3. Předpokládané
odebírat,
odebl'rat, je součástí
souééstl' naceněného
nacenéného položkového
poloikového rozpočtu,
rozpoétu, který
ktery je nedílnou
nedl'lnou součástí
souéésti této
smlouvy.
Prodévajl'ci se
39 za
2a podmínek
podml'nek dohodnutých
dohodnutSICh v této smlouvě
smlouvé zavazuje dodat kupujícímu
kupujI'CI'mu zboží
zboil'
4. Prodávající
v množství,
mnoistvi, druhu a jakosti specifikované v dané dílčí
dl'lél' objednávce
objednévce a převést
pFevést na kupujícího
kupujI'CI'ho
prévo k tomuto zboží.
zboil'. Kupující
KupujI'CI' se zavazuje zboží
zboil' odebrat a uhradit dohodnutou
vlastnické právo
kupní
kupnl' cenu v termínu
terminu dle ujednání
ujednénl' této smlouvy.
Konkrétnl' položky,
poloiky, které bude kupující
kupujI'CI' odebírat,
odebl'rat, jsou součástí
souééstl' naceněných
nacenényICh položkových
poloikovych
5. Konkrétní
rozpoétﬂ
prodévajl'cich
(pﬁloha
('
2
.
1)
a
pfehledu
nabidkoch
cen
jednotlivych
prodévajl'cich
rozpočtů prodávajících (příloha č. 1) přehledu nabídkových
jednotlivých prodávajících
(příloha
jsou vázány
(pfl’loha č.
('2. 2), které jsou nedílnou
nedl'lnou součástí
souééstl' této smlouvy. Smluvní
Smluvnl' strany
stranyjsou
vézény rovněž
rovnéi
zadévacimi podmínkami
podml'nkami předmětné
pfedmétné veřejné
veFejné zakázky
zakézky a nabídkou
nabl'dkou prodávajících
prodévajl'cich podanou na
zadávacími
tuto veřejnou
veFejnou zakázku.
zakézku. Nedodržení
Nedodrienl' ani překročení
pfekroéeni předpokládaného
pfedpoklédaného rozsahu neopravňuje
neopravﬁuje
prodévajI'CI'ho kkjakymkoliv
nérokCIm vůči
vﬂéi kupujícímu.
kupujI'CI'mu.
prodávajícího
jakýmkoliv nárokům

6. Smluvní
Smluvnl' strany jsou vázány
vézény rovněž
rovnéi zadávacími
zadévacimi podmínkami
podml'nkami předmětné
pfedmétné veřejné
vefejné zakázky
zakézky a
nabl'dkou prodávajícího
prodévajl'ciho podanou na tuto veřejnou
veFejnou zakázku.
zakézku.
nabídkou
III.
|||.
Zpﬁsob poskytování
Způsob
Doskvtovéni dodávky
dodévkv
1. Dodávané
Dodévané zboží
zboil' je vymezeno:
1.
podrobnym popisem předmětu
pfedmétu plnění
plnéni a podklady předanými
pfedanymi kupujícím
kupujicim ke shora
a) podrobným
uvedené veřejné
vefejné zakázce,
zakézce, viz příloha
pﬁloha výzvy
VyIzvy –
— Položkový
Poloikovy rozpočet
rozpoéet,,
nabidkou prodávajícího
prodévajiciho předloženou
pfedloienou ve výběrovém
Vybérovém řízení
Fl'zenl' na uvedenou veřejnou
veFejnou
b) nabídkou
zakázku,
zakézku,

objednévkou na dodávku
dodévku zboží.
zboil'.
c) objednávkou
2. Zboží
Zboil' bude poskytováno
poskytovéno v souladu s podmínkami
podml'nkami zadání
zadénl' veřejné
veFejné zakázky
zakézky uvedenými
uvedenymi ve
vyzvé, vyplněným
vyplnényIm položkovým
poloikovym rozpočtem
rozpoétem a dále
déle pak přijatou
pFijatou nabídkou
nabl'dkou prodávajícího.
prodévajl'ciho.
Výzvě,
IV.
Termin a místo
misto poskytování
poskvtovéni dodávky
dodévkv
Termín
1. Termín
Termin zahájení
zahéjeni plnění:
plnéni: do 5 dnů
dnﬁ od uveřejnění
uvel‘ejnénl' této smlouvy v registru smluv.
1.

2. Termín
ebo do vyčerpání
Termin ukončení:
ukonéeni: smlouva je uzavřena
uzavfena na dobu určitou
uréitou do 31.12.2019 n
nebo
vyéerpénl'
finanénl'ho limitu veřejné
vefejné zakázky,
zakézky, a to podle skutečnosti,
skuteénosti, která
které nastane dříve.
dFI've.
finančního

Lesy
Lesy hl.
hl. m.
m. Prahy
Prahy
Práčská
Pra’éské 1885,
1885, 106
106 00
00 Praha
Praha 10
10 -- Záběhlice
Zébéhlice

tel: +420
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Misto plnění:
plnéni: lesní
lesnl' školka
ékolka prodávajícího.
prodévajl'ciho.
3. Místo

V.
ujednéni a platební
platebni podmínky
podminkv
Cenové ujednání
1. Kupující
KupujI'CI' zaplatí
zaplatl' prodávajícímu
prodévajl'cimu dohodnutou smluvní
smluvnl' cenu za poskytnuté dodávky
dodévky zboží,
zboil',
1.
stanovenou v souladu s nabídkou
její nedílná
nabl'dkou prodávajícího,
prodévajl'ciho, která
které je jako jejl'
nedl'lné součást
souéést přílohou
pﬁlohou
Celkové cena ve vyjádření
vyjédFenI' s DPH je nejvýše
nejvyée přípustná
pﬁpustné a nepřekročitelná;
nepfekroéitelné; je
této smlouvy. Celková
koncipována
koncipovéna jako maximální,
maximélni, tzn., že
2e může
mﬂie být
bylt i nižší,
niiél', v závislosti
zévislosti na objemu zboží
zboil'
skuteéné odebraného. Celková
Celkové cena obsahuje všechny
véechny náklady
néklady potřebné
potFebné ke splnění
splnénl'
skutečně
veřejné
vel‘ejné zakázky.
zakézky.

Cena za dodávky:
dodévky:
Cena celkem s DPH
Cena celkem
s DPH slovy
celkems

Kt":
2 288 500 Kč

dva miliony dvě
dvé stě
sté osmdesát
osmdesét osm tisíc
tisic pět
pét set
éesch
korun českých

DPH 15%
15%

298 500 Kč
K?)

Cena celkem bez DPH

Kc':
11 990 000 Kč

Gene bude kupujícím
kupujl'cim zaplacena takto: cenu za poskytnutí
poskytnutl' dodávky
dodévky zboží
zboil' bude prodávající
prodévajl'ci
2. Cena
fakturovat průběžně
prﬂbéiné měsíčně
mésiéné dle skutečně
skuteéné provedených
provedem'ICh dodávek
dodévek odsouhlasených
odsouhlasenych
kupujI'CI'm. Přílohou
Pﬁlohou každé
kaidé faktury bude soupis provedených
provedenYch dodávek.
dodévek. Provedené dodávky
dodévky
kupujícím.
budou fakturovány
jednotkových cen uvedených
fakturovény dle jednotkovych
uvedenych v položkovém
poloZkovém rozpočtu
rozpoétu (nabídka
(nabl'dka
prodávajícího).
prodévajI'CI'ho). Nedílnou
Nedl'lnou součástí
souééstl' každé
kaidé faktury musí
musi být
byt kupujícím
kupujl'cim potvrzený
potvrzeny dodací
dodaci list.
vjednom
doruéena fyzicky na adresu Lesy hl.
3. Faktura bude vyhotovena v
jednom stejnopisu a doručena
m. Prahy, Práčská
Prééské 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice,
Zébéhlice, případně
pfipadné elektronickou poštou
poétou
Pﬁlohou každé
kaidé faktury bude vždy
vidy
na e-mailovou adresu faktura@lesy-praha.cz. Přílohou
podrobný
podrobny soupis dodávek
dodévek za fakturované období.
obdobi.
musi mít
mI't veškeré
veékeré náležitosti
néleiitosti daňového
daﬁového dokladu ve smyslu zákona
zékona č.
63. 235/2004 Sb.,
8b.,
4. Faktura musí
o
0 dani z přidané
pFidané hodnoty, ve znění
znénl' pozdějších
pozdéjél'ch předpisů
pFedpisﬂ (dále
(déle jen „zákon
,,zékon o DPH“) a musí
musi
Udaje:
obsahovat tyto údaje:

-

oznaéenl' prodávajícího
prodévajl'ciho —
obchodnl' jméno,
sidlo, IČ,
IC, DIČ,
DIC, bankovní
bankovnl' spojení
spojenl' a údaj
Udaj o
označení
– obchodní
jméno, sídlo,
zápisu
zépisu do obchodního
obchodnl'ho rejstříku
rejstﬁku včetně
véetné spisové značky,
znaéky,

Lesy
Lesy hl.
hl. m.
m. Prahy
Prahy
Práčská
Pra’éské 1885,
1885, 106
106 00
00 Praha
Praha 10
10 -- Záběhlice
Zébéhlice

tel: +420
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4
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-

él'slo smlouvy, předmět
pfedmét dodávky,
dodévky,
číslo
číslo
él'slo faktury, den vystavení,
vystavenl', den zdanitelného plnění,
plnénl', den splatnosti a fakturovanou
ééstku,
částku,
razítko
razitko a podpis osoby oprávněné
oprévnéné jednat za prodávajícího,
prodévajl'ciho, stvrzující
stvrzujI'CI' oprávněnost
oprévnénost a
formální
formélnl' a věcnou
vécnou správnost
sprévnost faktury, pokud je faktura zasílána
zasiléna fyzicky,
bankovnl' spojení
spojenl' a číslo
él'slo účtu,
Uétu, na které bude poskytnuta úplata,
Uplata, a které bude v souladu
bankovní
se zveřejněným
zvefejnénym číslem
éislem účtu
L'Jétu správcem
sprévcem daně
dané pro účely
06e DPH dle § 98 písm.
pism. d) zákona
zékona o
DPH.

5. V případě,
pﬁpadé, že
2e faktura nebude obsahovat náležitosti
néleiitosti uvedené v této smlouvě,
smlouvé, je kupující
kupujl'ci
oprévnén vrátit
vrétit fakturu prodávajícímu
prodévajl'cimu k doplnění.
doplnénl'. V takovém případě
pﬁpadé se přeruší
pFeruéi plynutí
plynutl'
oprávněn
lhůty
IhOty splatnosti a nová
nové lhůta
Ihﬂta splatnosti začne
zaéne plynout od data doručení
doruéenl' opravené faktury
kupujI'CI'mu.
kupujícímu.
6. Smluvní
jejím vystavení,
Smluvnl' strany sjednaly splatnost faktury v délce
delce trvání
trvénl' 30 dnů
dnl‘] po jejl'm
vystavenl', a to
převodem
pfevodem na účet
Uéet poskytovatele uvedený
uvedeny v záhlaví
zéhlavi smlouvy. Dnem úhrady
L'Jhrady se rozumí
rozuml' den
odepsénl' fakturované částky
ééstky z účtu
Uétu objednatele ve prospěch
prospéch účtu
Uétu poskytovatele,
odepsání
uvedeného v záhlaví
zéhlaVI' smlouvy.
KupujI'CI' zaplatí
zaplatl' prodávajícímu
prodévajl'cimu na základě
zékladé skutečně
skuteéné dodaného zboží
zboil' v souladu s
7. Kupující
jednotkovými cenami nabídnutými
jednotkovymi
nabl'dnutymi prodávajícím.
prodévajl'cim. Prodávající
Prodévajl'ci bere na vědomí,
védoml', že
2e na
zékladé této smlouvy mu nevzniká
nevzniké nárok
nérok na dodání
dodénl' konkrétního
konkrétnl'ho množství
mnoistvi a druhu zboží
zboil' a
základě
že
2e dodávky
dodévky budou probíhat
probihat na základě
zékladé aktuálních
aktuélnl'ch potřeb
potFeb kupujícího.
kupujl'CI'ho.
Kupujl'ci si zajistí
zajistl' vlastní
vlastnl' dopravu sadebního
sadebnl'ho materiálu
materiélu v maximální
maximélni dojezdové vzdálenosti
vzdélenosti
8. Kupující
do 70 km od hranice města
mésta Prahy. V případě,
pFI'padé, že
2e lesní
lesnl' školka
ékolka prodávajícího
prodévajl'ciho sídlí
sidll' ve větší
vétél'
dojezdové vzdálenosti
vzdélenosti od sídla
sidla kupujícího
kupujI'CI'ho než
nei 70 km, zaplatí
zaplatl' prodávající
prodévajl'ci za každý
kaidy 11 km
vzdélenosti přesahující
pfesahujici 70 km od sídla
sidla kupujícího
kupujl'ciho sazbu 28,- Kč.
K6.
ujeté vzdálenosti

VI.
Dodací
Dodaci podmínky
podminky
1. Dodávky
Dodévky dle smlouvy budou prováděny
provédény prodávajícím
prodévajl'cim na základě
zékladé potvrzených
potvrzenych písemných
pl'semm'ICh
objednévek.
objednávek.
Prodévajl'ci potvrdí
potvrdl' přijatou
pfijatou objednávku
objednévku nejpozději
nejpozdéji do 11 pracovního
pracovnl'ho dne od dne jejl'ho
2. Prodávající
jejího
doručení,
doruéenl', pokud bude objednávka
objednévka v souladu se smlouvou.
Nepotvrdi-li prodávající
prodévajl'ci řádně
Fédné vystavenou objednávku
objednévku ve lhůtě
Iht‘Jté stanovené v odst. 2 tohoto
3. Nepotvrdí-li
článku,
élénku, považuje
povaiuje se objednávka
objednévka za potvrzenou dnem uplynutí
uplynutl' této lhůty.
Ihﬂty.

4. Prodávající
Prodévajl'ci je povinen zajistit objednané zboží
zboil' do 3 dnů,
dnl‘], ode dne uskutečnění
uskuteénénl' objednávky,
objednévky,
odeslénl' e-mailu.
tj. ode dne odeslání
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5. Objednávku
Objednévku
zaéle
kupujI'CI'
e-mailové
adresy
5.
zašle
kupující
zz
e-mailové
adresy
@lesy-praha.cz na
_@|esy-praha.cz
na e-mailovou
e—mailovou adresu
adresu prodávajícího
prodévajl'ciho

-@Iesy-praha.cz
@lesy-praha.cz

Prodávající
Prodévajl'ci č.
C“). 11 --

Wotan Forest,
Wotan
Forest, a.s.
a.s.

—

Prodávající
Prodévajl'ci č.
C“). 22 --

LESOŠKOLKY
LESOéKOLKY s.r.o.
s.r.o.

—

Prodévajl'ci č.
C“). 33 -Prodávající

ékolky -- Montano,
Montano, spol.
spol. ss r.o.
r.o.
Školky

—

6i
či

Potvrzenl' objednávky
objednévky prodávající
prodévajl'ci doručí
doruél' stejným
steam způsobem,
zpﬁsobem, tedy e-mailem na adresu
Potvrzení
kupujI'CI'ho.
kupujícího.

6. Objednávka
Objednévka bude obsahovat číslo
él'slo objednávky,
objednévky, cenovou nabídku,
nabl'dku, konkrétní
konkrétnl' dobu plnění,
plnénl',
ml'sto plnění
plnénl' a podpis odpovědné
odpovédné osoby.
místo
Objednévku může
mCIie kupující
kupujl'ci zrušit
zruéit či
éi změnit
zménit do okamžiku,
okamiiku, kdy je mu doručeno
doruéeno potvrzení
potvrzenl'
7. Objednávku
objednávky
objednévky ze strany prodávajícího.
prodévajI'CI'ho. Takovým
Takovym zrušením
zruéenl'm nevzniká
nevzniké prodávajícímu
prodévajl'cimu žádný
iédny
nérok z objednávky
objednévky či
6i z
2 jejl'ho
zruéenl'.
nárok
jejího zrušení.
KupujI'CI' se stává
stévé výlučným
vyluénYm vlastníkem
vlastnl'kem zboží
zboil' v okamžiku
okamiiku jeho převzetí.
pfevzetl'.
8. Kupující

VII.
Daléi práva
Dréva a povinnosti
Dovinnosti smluvních
smluvnich stran
Další
1. Prodávající
Prodévajl'ci je povinen poskytovat dodávky
dodévky zboží
zboil' kompletně,
kompletné, ve sjednaném rozsahu, kvalitě
kvalité
1.
a v dohodnutých
dohodnutych termínech.
terminech. Kvalita zboží
zboZI' bude odpovídat
odpovidat požadavkům
poiadavkﬂm kupujícího
kupujI'CI'ho (viz
Poloikovy rozpočet
rozpoéet uvedený
uvedeny v příloze
ph’loze této smlouvy).
Položkový
Prodévajl'ci bude plnit povinnosti dle této smlouvy a objednávek
objednévek řádným
Fédnym a včasným
véasnYm
2. Prodávající
poskytováním
poskytovénl'm dodávky.
dodévky.

3. Prodávající
Prodévajl'ci bude plnit povinnosti dle této smlouvy a objednávek
objednévek svým
svym jménem a na vlastní
vlastnl'
odpovédnost. Bude průběžně
prﬁbéiné informovat kupující
kupujl'ci o stavu poskytování
poskytovénl' dodávky
dodévky zboží.
zboil'.
odpovědnost.
4. Kupující
je povinen zboží
Kupujl'cije
zboil' prosté vad převzít
pFest a zaplatit dohodnutou cenu.

VIII.
Odstoupení
Odstoupeni od smlouvy
smlouvv a její
ieii výpověď
vovéd’
1. Dodané zboží,
zboil', které vykazuje nedostatky, je prodávající
prodévajl'ci povinen bez zbytečného
zbyteéného odkladu
1.
nahradit bezvadným.
bezvadnym. Pokud prodávající
prodévajl'ci ve lhůtě
IhOté dohodnuté s kupujícím
kupujI'CI'm takto zjištěné
zjiéténé
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neodstram’, může
mﬂie kupující
kupujl'ci od
0d smlouvy odstoupit. Vznikne-li
Vznikne—Ii z těchto
téchto důvodů
dﬂvodﬂ
nedostatky neodstraní,
kupujícímu
kupujI'CI'mu škoda,
ékoda, je prodávající
prodévajI'CI' povinen ji uhradit.

2. Kupující
je dále
Kupujl'cije
déle oprávněn
oprévnén odstoupit od smlouvy, pokud:
a) vůči
vf’Jéi prodávajícímu
prodévajl'cimu bylo zahájeno
zahéjeno insolvenční
insolvenénl' řízení
ﬁzenl' ve smyslu insolvenčního
insolvenénl'ho zákona;
zékona;
prodévajI'CI' vstoupí
vstoupl' do likvidace;
b) prodávající
dalél'ch případech
pfl’padech stanovených
stanovenych touto smlouvou nebo obecně
obecné závaznými
zévaami právními
prévnl'mi
c) v dalších
předpisy.
pFedpisy.

3. Vzájemné
Vzéjemné pohledávky
pohledévky smluvních
smluvnl'ch stran vzniklé ke dni odstoupení
odstoupenl' od smlouvy podle odst. 1.
1.
tohoto článku
élénku se vypořádají
vypofédajl' vzájemným
vzéjemnYm zápočtem,
zépoétem, přičemž
pfiéemi tento zápočet
zépoéet provede kupující.
kupujI'CI'.
4. Za
23 den odstoupení
odstoupenl' od smlouvy se
3e považuje
povaiuje den, kdy bylo písemné
pisemné oznámení
oznémeni o odstoupení
odstoupenl'
oprávněné
oprévnéné smluvní
smluvnl' strany doručeno
doruéeno druhé smluvní
smluvnl' straně,
strané, a to způsobem
zpﬂsobem uvedeným
uvedenYm v čl.
6|.
Odstoupem’m od
0d smlouvy nejsou dotčena
dotéena práva
préva smluvních
smluvnl'ch stran na
XI. této smlouvy. Odstoupením
úhradu
Uhradu splatné smluvní
smluvnl' pokuty a na náhradu
néhradu škody.
ékody.
pﬁpadé odstoupení
odstoupenl' od smlouvy jednou ze smluvních
smluvnl'ch stran a do doby dohody o
5. V případě
vzéjemném vyrovnání
vyrovnénl' těchto
téchto nároků
nérokCI je kupující
kupujl'ci oprávněn
oprévnén zadržet
zadriet prodávajícímu
prodévajl'cimu veškeré
veékeré
vzájemném
fakturované a splatné platby. V takovém případě
pfl’padé se kupující
kupujl'CI' neocitne v prodlení
prodlenl' s úhradou
Uhradou
faktury.

6. Účinky
Uéinky odstoupení
odstoupenl' od této smlouvy nastávají
nastévajl' okamžikem
okamiikem doručení
doruéenl' písemné
pl'semné zprávy
zprévy o tomto
úkonu
Ukonu druhé smluvní
smluvnl' straně.
strané.
nenl' možné
moiné vypovědět.
vypovédét.
7. Tuto smlouvu není

IX.
Odpovédnost za vady
vadv a záruka
zéruka
Odpovědnost
Prodévajl'CI' odpovídá
odpovidé za to, že
ie zboží
zboZI' bude dodáváno
dodévéno podle smlouvy a objednávek
objednévek a že
2e
1. Prodávající
splňuje
splﬁuje požadavky
poiadavky kupujícího.
kupujI'CI'ho. Dodané zboží
zboil' musí
musi odpovídat
odpovidat platným
platnym právním
prévnl'm předpisům
pFedpism a
technickým
technickyIm normám.
normém.
Prodévajl'ci odpovídá
odpovidé za vady dodaného zboží;
zboil'; to se týká
tyké také rozporu s předpisy,
pfedpisy,
2. Prodávající
technickými
technickyImi normami nebo technickými
technickymi podmínkami
podml'nkami výrobce
vyrobce ve smyslu předcházejícího
pfedchézejl'ciho
élénku.
odstavce tohoto článku.

3. Kupující
Kupujl'ci je povinen reklamovat zjištěné
zjiéténé vady dodaného zboží
zboii písemně
pisemné u prodávajícího
prodévajl'ciho bez
zbyteéného odkladu poté, co je zjistil.
zbytečného
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Prodévajl'ci je povinen se k reklamaci vyjádřit
vyjédfit v termínu
terminu 5 pracovních
pracovnl'ch dnů
dnL‘] ode dne, kdy mu
4. Prodávající
byla reklamace doručena.
doruéena. U reklamovaného zboží,
zboil', u kterého byla reklamace uznána,
uznéna, a
vyménéno za bezvadné, běží
béil’ nová
nové záruční
zéruénl' lhůta
Ihﬂta ode dne předání
pfedéni kupujícímu.
kupujl'cimu.
bylo vyměněno

5. Poskytovaná
Poskytované záruční
zéruénl' doba na dodané zboží
zboil' činí
éinl' 12
12 měsíců.
méSI'CL‘].
X.
Smluvní
Smluvni pokuty,
Dokutv. náhrada
néhrada škody
ékodv
1.
1. Pro případy
pﬁpady neplnění
neplnénl' věcných
vécnych a termínovaných
terminovanYch závazků
zévazkﬂ vyplývajících
vyplyvajl'cich z této smlouvy a
objednévek smluvní
smluvnl' strany sjednávají
sjednévajl' tyto smluvní
smluvnl' pokuty:
objednávek
a)

V případě
pﬁpadé prodlení
prodlenl' prodávajícího
prodévajl'ciho s dodávkami
dodévkami zboží
zboil' může
mﬂie kupující
kupujl'ci uplatnit vůči
vﬂéi
prodévajI'CI'mu smluvní
smluvnl' pokutu ve výši
v9§i 5
500,K53 z
za
kaidy započatý
zapoéaty den. Opakované
prodávajícímu
00,- Kč
a každý
poruéenl' včasného
véasného zahájení
zahéjenl' dodávek
dodévek může
mﬁie být
byt důvodem
dﬂvodem k odstoupení
odstoupenl' od smlouvy ze
porušení
strany kupujícího
kupujl'ciho vůči
vﬂéi prodávajícímu.
prodévajl'cimu.

pﬁpad prodlení
prodlenl' se splněním
splnénl'm peněžitého
penéiitého závazku
zévazku dle této smlouvy se obě
obé smluvní
smluvnl'
2. Pro případ
strany dohodly na úroku
UrOkU z prodlení
prodlenl' ve výši
vyéi 0,05 % z dlužné
dluiné částky
ééstky za každý
kaidy i započatý
zapoéaty den
prodlenl' až
a2 do úplného
Uplného zaplacení.
zaplacenl'.
prodlení

3. Smluvní
Smluvnl' pokuta sjednaná
sjednané dle této smlouvy je splatná
splatné do 30 kalendářních
kalendéfnl'ch dnů
dnL°J po obdržení
obdrienl'
pisemné výzvy,
VYZvy, převodem
pfevodem na účet
Uéet kupujícího,
kupujI'CI'ho, specifikovaný
specifikovany ve výzvě.
vyizvé. Dnem úhrady
Uhrady se
písemné
rozumí
rozuml' den odepsání
odepséni smluvní
smluvnl' pokuty z účtu
L'Jétu prodávajícího
prodévajl'ciho ve prospěch
prospéch účtu
L'Jétu kupujícího.
kupujI'CI'ho.
Uhradou ani uplatněním
uplatnénl'm smluvní
smluvnl' pokuty není
nenI' omezeno ani jinak dotčeno
dotéeno právo
prévo na náhradu
néhradu
4. Úhradou
ékody vzniklé v příčinné
pﬁéinné souvislosti s porušením
poruéenl'm povinnosti, na které se smluvní
smluvnl' pokuta
škody
vztahuje. Vedle zaplacení
zaplacenl' smluvní
smluvnl' pokuty dle předchozí
pfedchozi věty
véty je smluvní
smluvnl' strana povinna
rovnéi nahradit oprávněné
oprévnéné smluvní
smluvnl' straně
strané škodu,
ékodu, která
které jI'
dﬁsledku porušení
poruéenl'
rovněž
jí vznikla v důsledku
povinnosti, jejl'i
jejíž splnění
splnénl' bylo zajištěno
zajiéténo smluvní
smluvnl' pokutou. Ustanovení
Ustanovenl' § 2050 zákona
zékona č.
(“3.
8b., (občanský
(obéansky zákoník
zékonl'k ve znění
znénl' pozdějších
pozdéjél'ch předpisů,
pfedpisﬁ, dále
déle jen “občanský
“obéansky
89/2012 Sb.,
zákoník”)
zékonl'k”) se nepoužije.
nepouiije.
XI.
Doruéovéni
Doručování

Veékeré písemnosti
pl'semnosti se doručují
doruéujl' na adresu kupujícího
kupujI'CI'ho nebo prodávajícího
prodévajl'ciho uvedenou v této
1. Veškeré
smlouvě.
smlouvé. Pokud v průběhu
prfjbéhu plnění
plnénl' této smlouvy dojde ke změně
zméné adresy některého
nékterého z
Uéastnl'kl‘], je povinen tento účastník
Uéastnl'k neprodleně
neprodlené písemně
pisemné informovat druhého účastníka
Uéastnika o
účastníků,
této změně.
zméné.

2. Nebyl-li
NebyI-Ii adresát
adresét zastižen
zastiien na adrese dle odst. 1.,
1., písemnost
pl'semnost se uloží
uloil' na poště
poété a adresát
adresét se o
0
skuteénosti vyrozumí.
vyrozuml'. Nevyzvedne-li
Nevyzvedne-Ii si adresát
adresét zásilku
zésilku do 5 kalendářních
kalendéFnI’ch dnů
dnL°J od
této skutečnosti
uložení,
uloienl', považuje
povaiuje se poslední
poslednl' den této lhůty
|hl°Jty za den doručení,
doruéenl', i když
kdyi se adresát
adresét o doručení
doruéenl'
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nedozvédél.
nedozvěděl.

XII.
Ostatní
Ostatni ujednání
uiednéni
1. Smluvní
Smluvnl' strany výslovně
VYSlovné souhlasí
souhlasi s
3 tím,
mm, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
Centrélnl'
1.
evidenci smluv (CES) vedené organizací
organizaci Lesy hl. m. Prahy; tato evidence je veřejně
vetejné
ph’stupné a obsahuje údaje
L'Jdaje o smluvních
smluvnl'ch stranách,
stranéch, předmětu
ptedmétu smlouvy, číselné
él'selné označení
oznaéenl' této
přístupná
smlouvy, datum jejl'ho
jejího podpisu a jejl'
její text. Smluvní
Smluvnl' strany prohlašují,
prohlaéuji, že
2e skutečnosti
skuteénosti uvedené
smlouvé nepovažují
nepovaiujl' za obchodní
obchodnl' tajemství
tajemstVI' ve smyslu § 504 občanského
obéanského zákoníku
zékonl'ku a
v této smlouvě
udělují
jejich užití
jakýchkoli dalších
udélujl' svolení
svolenl' kkjejich
uiitl' a zveřejnění
zveFejnénI' bez stanovení
stanovenl'jakychkoli
dalél'ch podmínek.
podml'nek.
Prodévajl'ci není
nenl' oprávněn
oprévnén postoupit práva
préva a závazky
zévazky z této smlouvy nebo objednávky
objednévky třetí
tFetI'
2. Prodávající
osobě
osobé bez výslovného
vyslovného písemného
pl'semného souhlasu kupujícího.
kupujI'CI'ho. Kupující
Kupujl'ci je k tomuto oprávněn
oprévnén i bez
souhlasu prodávajícího.
prodévajl'CI'ho.
Prodévajl'ci bude dbát,
dbét, aby nedocházelo
nedochézelo ke škodám
ékodém na majetku soukromých
soukromYch osob ani na
3. Prodávající
majetku státu
stétu či
6i obce.
oboe.

4. Ve věcech
jsou za kupujícího
vécech souvisejících
souvisejl'cich s plněním
plnénl'm této smlouvy a objednávek
objednévekjsou
kupujl'ciho oprávněni
oprévnéni
jednat:
jednat:
a)

ve věcech
vécech smluvních:
smluvnl'ch:

b)

vécech technických:
technickych:
ve věcech

@lesy-praha.cz
—,, —,, -@|esy-praha.cz

vécech souvisejících
souvisejI'CI'ch s plněním
plnénl'm této smlouvy a objednávek
objednévek jsou za prodávajícího
prodévajl'ciho
5. Ve věcech
oprávněni
oprévnéni jednat:

Za prodévajiciho
prodávajícího č.
6. 11

vécech smluvních:
smluvnl'ch:
a) ve věcech
@wotan.cz
—,, tel.
tel. —,, e-mail:
e-ma“: _@w0tan-cz

vécech technických:
technicch:
b) ve věcech
@wotan.cz
—,, tel.
tel. —,, e-mail:
e—mail: _@w0tan-cz

Lesy
Lesy hl.
hl. m.
m. Prahy
Prahy
Práčská
Pra'éska' 1885,
1885, 106
106 00 Praha 10
10 - Záběhlice
Zébéhlice

tel: +420
+420 778 477 390, info@lesy-praha.cz,
info@|esy-praha.cz, www.lesypraha.cz
www.|esypraha.cz
tel:
9

IČO:
16:0: 45247650
45247650
DIČ:
DIé: CZ 45247650
číslo
EiSIO účtu:
UEtUE 2000780018/6000
2000780018/6000

PRA HA
PRA GUE
PRA GA

HL M. PHAHY

P“ G

6. 2
Za prodévajiciho
prodávajícího č.

a) ve věcech
vécech smluvních:
smluvnl'ch:

—,, tel.
tel. —,, e-mail:
e-mail: nemec@lesoskolky.cz
nemec@lesoskolky.cz
vécech technických:
technickYoh:
b) ve věcech
@lesoskolky.cz
—,, tel.
tel. —,, e-mail:
e-mail:-@lesoskolky.cz

_,, tel.
tel. —,, e-mail:
e-mail: _@lesoskolky.cz
@lesoskolky.cz
6. 3
Za prodévajiciho
prodávajícího č.

a) ve věcech
vécech smluvních:
smluvnl'ch:
@skolky-montano.cz
—,, tel.
tel- —,, e-mail:
e-mailr -@Sk0|ky-m0ntan0-Cz

vécech technických:
technickYoh:
b) ve věcech
@skolky-montano.cz
—.,., tel.
tel. —,, e-mail:
e-mail: -@skolky-montano.cz
6. Smluvní
jednostranně změnit
Smluvnl' strany jsou oprávněny
oprévnény jednostranné
zménit pověřené
povéFené zástupce
zéstupce či
6i rozšířit
rozél'Fit jejich
poéet, jsou však
véak povinny na takovou změnu
zménu druhou smluvní
smluvnl' stranu písemně
pisemné upozornit.
počet,

XIII.
Xlll.
Závěrečná
Zévéreéné ustanovení
ustanoveni
1.
1. Právní
Prévnl' vztahy neupravené touto smlouvou se řídí
ﬁdl’ občanským
obéanskyIm zákoníkem
zékonl'kem a ostatními
ostatnl'mi
obecné závaznými
zévaznymi právními
prévnl'mi předpisy
pFedpisy České
Ceské republiky.
obecně
2. Pokud by některé
nékteré z práv
prév nebo povinností
povinnostl' smluvních
smluvnl'ch stran stanovených
stanovenYch smlouvou byly v
rozporu s objednávkou,
objednévkou, platí
platl' to, co je uvedeno v objednávce.
objednévce.
Veékeré změny
zmény a doplňky
doplﬁky této smlouvy mohou být
bYt provedeny pouze formou písemného,
pl'semného,
3. Veškeré
vzestupně
vzestupné číslovaného
éislovaného dodatku, který
ktery se po
p0 podpisu oběma
obéma smluvními
smluvnl'mi stranami stává
stévé
nedl'lnou součástí
souééstl' této smlouvy.
nedílnou
étyfech stejnopisech s platností
platnostl' originálu,
originélu, z nichž
nichi kupující
kupujI'CI'
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech
i každý
kaidy prodávající
prodévajl'ci obdrží
obdril' po
p0 jednom vyhotovení.
vyhotovenl'.

5. Tato smlouva nabývá
jejího podpisu smluvními
nabyvé platnosti dnem jejl'ho
smluvnl'mi stranami. Účinnost
Uéinnost smlouvy
nastévé uveřejněním
uveFejnénI'm v registru smluv.
nastává

Lesy
Lesy hl.
hl. m.
m. Prahy
Prahy
Práčská
Pra’éské 1885,
1885, 106
106 00
00 Praha
Praha 10
10 -- Záběhlice
Zébéhlice

tel: +420
+420 778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lesypraha.cz
tel:
10
10

IČO:
16:0: 45247650
45247650
DIČ:
DIé: CZ
cz 45247650
45247650
číslo
EiSIO účtu:
UEtUE 2000780018/6000
2000780018/6000

PRA HA
PRA GUE
PRA GA

HL M. PHAHY

PRA G

Smluvnl' strany výslovně
vyislovné prohlašují,
prohlaéujl', že
2e si smlouvu přečetly
pfeéetly a že
2e touto smlouvou a jejl'm
6. Smluvní
jejím
podpisem projevily svoji vážnou
véinou vůli.
vCIIi. Smlouva se nepříčí
nepﬁél' dobrým
dobryIm mravům
mravﬂm a neodporuje
zékonu.
zákonu.
PFiIohy smlouvy:
7. Přílohy
Pﬁloha č.
(“3. 11 - Oceněné
Ocenéné položkové
poloikové rozpočty
rozpoéty prodávajících
prodévajl'cich (sortiment sadebního
sadebnl'ho materiálu)
materiélu)
Příloha
Pﬁloha č.
(“3. 2 - Přehled
Pfehled položek
poloiekjednotlivych
dodavatelﬂ
Příloha
jednotlivých dodavatelů

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

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

……………………………………

……………………………………

kupujiciho:
Za kupujícího:

6. 1:
Za prodévajiciho
prodávajícího č.1:

Lesy hl. m. Prahy

Wotan Forest, a.s

V …….…..…... dne ………………

V …….….….... dne ………………

……………………………………

……………………………………

6.2:
Za prodévajiciho
prodávajícího č.2:

6. 3:
Za prodévajiciho
prodávajícího č.3:

LESOŠKOLKY
LESOéKOLKY s.r.o.
s.r.o.

Školky
ékolky -- Montano,
Montano, spol.
spol. ss r.o.
r.o.

Lesy
Lesy hl.
hl. m.
m. Prahy
Prahy
Práčská
Pra’éské 1885,
1885, 106
106 00
00 Praha
Praha 10
10 -- Záběhlice
Zébéhlice

tel: +420
+420 778 477 390, info@lesy-praha.cz,
info@|esy-praha.cz, www.lesypraha.cz
www.|esypraha.cz
tel:
11
11

IČO:
16:0: 45247650
45247650
DIČ:
DIé: CZ
cz 45247650
45247650
číslo
EiSIO účtu:
UEtUE 2000780018/6000
2000780018/6000

