
Rámcová dohoda

Kupující:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení, 
oprávněná osoba k jednání 
ve věcech technických:

a

Prodávající:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
kontaktní osoba:

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
42196451
CZ42196451

Collinova 421
u KS v Hradci Králové, spis. Značka C27434 
Milošem Tomkem, jednatelem 
28989121 
CZ28989121

uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník"), tuto rámcovou dohodu (dále též „dohoda"):

I.
Předmět dohody

1. Předmětem dohody je závazek prodávajícího dodat kupujícímu dle jeho aktuálních potřeb na 
základě písemných výzev kupujícího k dodání, učiněných v průběhu účinnosti této dohody, 
motivační předměty pro lesní pedagogiku opatřené logem kupujícího, specifikované v příloze č. 1 
této dohody (dále jen „předmět koupě" nebo „motivační předměty") v celkovém finančním objemu 
do výše 610.000,- Kč bez DPH, a to v provedení odpovídajícím jejich vzorku (grafickému 
návrhu), který prodávající předložil v rámci své nabídky učiněné k veřejné zakázce plněné na 
základě této dohody, a v souladu s touto dohodou, resp. v souladu s výzvou k podání nabídky, a 
závazek převést na kupujícího vlastnické právo k dodaným motivačním předmětům. Kupující se 
zavazuje řádně dodaný předmět koupě převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.

2. Specifikace předmětu koupě vychází ze zadávacích podmínek kupujícího jako zadavatele veřejné 
zakázky, č. 099/2018/180 část 1 — Dřevo a nabídky prodávajícího jako dodavatele v tomto 
zadávacím řízení.

3. Předpokládané množství uvedené v příloze č. 1 dohody nezavazuje kupujícího k odběru 
motivačních předmětů v uvedeném rozsahu. Kupující je však oprávněn vyzvat prodávajícího k 
dodání a prodávající je povinen dodat i větší než předpokládané množství. Předmět koupě bude 
dodán na základě jednotlivých písemných výzev kupujícího k dodání, a to dle jeho aktuálních 
potřeb.

II.
Dodací podmínky

1. Tato dohoda se sjednává jako dohoda rámcová, a to na dobu určitou do 31. 3. 2019, nebo do 
vyčerpání finančního objemu dle čl. I odst. 1 této dohody, podle toho, která skutečnost nastane 
dříve.

2. Během doby uvedené v předchozím odstavci se prodávající zavazuje dodávat motivační předměty 
na základě jednotlivých písemných výzev kupujícího k poskytnutí plnění (dále jen „Výzva") 
doručených prodávajícímu v průběhu trvání této dohody. Písemná forma Výzvy je zachována i
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v případě, kdy je Výzva učiněna prostřednictvím e-mailu na adresu kontaktní osoby prodávajícího 
uvedené v záhlaví této dohody.

3. Kupující je oprávněn vyzývat prodávajícího k dodání motivačních předmětů v plné šíři sortimentu 
uvedeného v příloze č. 1 této dohody, a to v množství a četnosti dle svých aktuálních potřeb.

4. Prodávající je povinen písemně potvrdit doručení každé Výzvy, a to nejpozději následující pracovní 
den po doručení Výzvy. Potvrzení je možno učinit prostřednictvím e-mailu.

5. Povinnost prodávajícího dodat motivační předměty specifikované ve Výzvě do určeného místa 
plnění vzniká prodávajícímu okamžikem doručení Výzvy, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
prodávající kupujícímu doručení Výzvy potvrdí či nikoliv.

6. Místem plnění je sídlo kupujícího - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 500 08 Hradec Králové.

7. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě v ujednaném místě plnění, a to nejpozději 
do 6 (šesti) týdnů ode dne, kdy mu byla doručena Výzva dle odstavce 2 tohoto článku dohody.

8. Prodávající se zavazuje písemně vyrozumět kupujícího o zamýšleném termínu a době předání 
předmětu koupě nejméně 2 dny předem prostřednictvím e-mailu, aby byl kupující schopen 
poskytnout mu potřebnou součinnost.

9. Kupující se zavazuje převzít pouze takový předmět koupě, který bude odpovídat veškerým 
podmínkám stanoveným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, v této dohodě a jednotlivé 
Výzvě kupujícího, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

10. O předání a převzetí předmětu koupě bude pořízen datovaný předávací protokol, opatřený podpisy 
oprávněných pracovníků obou smluvních stran, případně bude kupujícím potvrzen dodací list 
vystavený prodávajícím. V předávacím protokolu, resp. dodacím listu je prodávající povinen uvést 
číslo části veřejné zakázky, v rámci níž je realizována konkrétní dodávka motivačních předmětů.

11. Prodávající bude kupujícímu bezplatně poskytovat reporty a statistiky o realizovaných dodávkách.
12. V případech, kdy je prodávajícímu stanovena povinnost opatřit motivační předmět logem 

kupujícího, budou velikost loga a místo a způsob (technika) jeho umístění na každém druhu 
motivačního předmětu předem odsouhlaseny kupujícím.

13. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí (tj, potvrzením 
dodacího listu kupujícím/podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami); týmž 
okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí škody na předmětu koupě, popř. jeho části.

III.
Kupní cena

1. Dohodnuté jednotkové kupní ceny za jednotlivé položky předmětu koupě jsou uvedeny v příloze č. 1 
této dohody - Specifikace motivačních předmětů pro lesní pedagogiku a ceník. Ke sjednaným 
jednotkovým cenám bude připočítána DPH dle příslušných právních předpisů.

2. Kupující zaplatí prodávajícímu cenu pouze za skutečně odebrané motivační předměty.
3. Kupní cena bude vždy určena součinem množství skutečně dodaných motivačních předmětů a 

dohodnuté jednotkové ceny dle jednotlivých položek uvedené v příloze č. 1 této dohody (dohodnutá 
kupní cena za 1 ks určitého motivačního předmětu).

4. Kupní cena je konečná a nepřekročitelná. Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího
nutné k řádnému splnění všech závazků prodávajícího dle této dohody, zejména se jedná o balné, 
potisk, výšivku či laser loga kupujícího (dále jen ,,logo“), popř. označení internetových stránek 
kupujícího na motivační předměty dle požadavků kupujícího uvedených v příloze č. 1
této dohody a dopravy do místa plnění; logo poskytne kupující prodávajícímu v elektronické 
podobě do 5 dnů od uzavření této dohody. Prodávající není oprávněn účtovat žádné další částky 
v souvislosti s plněním této dohody.

IV.
Platební podmínky

1. Kupní cenu za motivační předměty řádně dodané kupujícímu na základě Výzvy dle této dohody 
uhradí kupující prodávajícímu na podkladě daňového dokladu (faktury), řádně vystaveného 
prodávajícím. Prodávající fakturu vystaví po řádném předání a převzetí předmětu koupě, za který 
mu cena náleží, kupujícímu ve stanoveném místě plnění, stvrzeném podpisem předávacího 
protokolu (resp. dodacího listu) oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Splatnost faktury 
byla ujednána na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
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Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního předpisu 
(zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu (resp. dodacího listu), stvrzujícího předání a 
převzetí předmětu koupě, za který je účtováno. V případě, že faktura nebude odpovídat stanoveným 
požadavkům, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž 
by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 
doplněných či opravených dokladů kupujícímu.
Veškeré cenové údaje musí být uvedeny v korunách českých a veškeré platby budou prováděny 
v české měně. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu předávacího 
protokolu (resp. dodacího listu) oběma smluvními stranami.

4. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti 
odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

5. Kupující nebude poskytovat zálohy na kupní cenu.
6. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto 
písemně informovat kupujícího.

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

8. Pohledávky a nároky prodávajícího vzniklé v souvislosti s touto dohodou nesmějí být postoupeny 
třetím osobám, zastaveny nebo s nimi jinak nakládáno.

V.
Uplatnění práv z vad a záruka zajakost

1. Prodávající odpovídá za vady předmětu koupě podle ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. 
Nároky kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí ust. § 2106 a násl. občanského 
zákoníku.

2. Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a násl. občanského 
zákoníku v době trvání 24 měsíců ode dne dodání a protokolárního předání předmětu koupě 
kupujícímu dle každé Výzvy.

3. Oznamovat vady a uplatňovat práva z odpovědnosti za ně (reklamace) bude kupující u 
prodávajícího písemně. Písemná forma je zachována rovněž při použití elektronické pošty (e- 
mailu). Oznámení musí obsahovat stručný popis toho, v čem je vada předmětu koupě spatřována. 
Současně s oznámením vady dodaného předmětu koupě sdělí kupující prodávajícímu nárok z vady 
zboží (způsob vyřízení reklamace), který si kupující zvolil v souladu s § 2106, resp. § 2107 
občanského zákoníku.

4. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci a odstranit vady bezodkladně po uplatnění reklamace, 
resp. nahlášení vad předmětu koupě, nejpozději však do 10 pracovních dnů od oznámení vad a 
uplatnění práva z odpovědnosti za vady kupujícím, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 
jinak.

5. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za 
vady uplatnil (kdy byly vady prodávajícímu oznámeny), co je obsahem reklamace (v čem je 
spatřována vada), počet vadných kusů a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Po 
vyřízení reklamace je prodávající povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení 
reklamace (zejména dokladující provedení opravy, dobu jejího trvání, popř. písemné odůvodnění 
zamítnutí reklamace).

6. 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 21 dnů ode dne doručení. Y případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je prodávající oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
kupujícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu prodávajícímu.

7. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po odstranění vady byl 
povinen předmět koupě převzít, se do záruční doby nepočítá.
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VI.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s předáním předmětu koupě kupujícímu (zejména řádně a včas, 
v ujednaném místě plnění, bez vad) se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z kupní ceny předmětu koupě bez DPH, jehož se prodlení týká, a to za každý i započatý 
den prodlení.

2. V případě prodlení prodávajícího s vyřízením reklamace a odstraněním vad ve lhůtě dle čl. V. odst. 
4 této dohody se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní 
ceny předmětu koupě bez DPH, u něhož byly vady vytknuty, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Vznikem povinnosti prodávajícího zaplatit smluvní pokutu, ani její samotnou úhradou není 
omezeno ani jinak dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s 
porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle 
tohoto článku je tak prodávající povinen rovněž nahradit kupujícímu škodu, která mu vznikla 
v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 
občanského zákoníku se nepoužije.

4. Vznikem povinnosti prodávajícího zaplatit smluvní pokutu, ani její samotnou úhradou nezaniká 
povinnost prodávajícího ke splnění povinnosti, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno, 
nezaniká ani právo kupujícího od této dohody (popř. Výzvy) odstoupit. Odstoupením od této 
dohody, popř. Výzvy nezaniká nárok kupujícího na smluvní pokutu, kjejímuž zaplacení již 
prodávajícímu vznikla povinnost.

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

6. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění 
prodávajícímu. Kupující je oprávněn svou pohledávku za prodávajícím z titulu povinnosti 
prodávajícího zaplatit smluvní pokutu započíst oproti pohledávce prodávajícího za kupujícím z 
titulu povinnosti kupujícího zaplatit kupní cenu, popř. její část.

7. Prodávající není povinen platit smluvní pokutu v případě, že porušení jeho povinnosti bylo 
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této dohody 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. Prodávající není oprávněn požadovat na kupujícím náhradu škody vzniklé v důsledku 
prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny.

VIL
Výpověď a odstoupení od dohody

1. Tuto dohodu je možné písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí jeden 
měsíc ode dne jejího doručení druhé smluvní straně.

2. Kupující i prodávající jsou oprávněni od této dohody odstoupit v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem.

3. Kupující je oprávněn odstoupit od této dohody rovněž v případě, pokud je prodávající v prodlení s 
předáním předmětu koupě kupujícímu déle než 30 dní, vůči majetku prodávajícího bude probíhat 
insolvenění řízení nebo bude insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolventního řízení, nebo prodávající vstoupí do likvidace, nebo prodávající pozbude 
kteréhokoli kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro veřejnou zakázku.

4. Prodávající je oprávněn odstoupit od této dohody rovněž v případě, pokud je kupující v prodlení 
s úhradou kupní ceny prodávajícímu déle než 30 dní.

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

6. Odstoupením od této dohody či odstoupením od jednotlivé Výzvy nezaniká nárok kupujícího na 
smluvní pokutu, kjejímuž zaplacení prodávajícímu již vznikla povinnost, ani práva z těchto 
ustanovení vyplývající, pokud vznikla před ukončením účinnosti příslušné dohody.

7. Pro předčasné ukončení plnění na základě Výzvy se ujednání tohoto článku, zejména stran 
možnosti odstoupení, použijí přiměřeně.

VIII.
Komunikace mezi smluvními stranami
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1. Přijetí zpráv zaslaných jednou smluvní stranou prostřednictvím e-mailu musí být potvrzeno druhou 
smluvní stranou e-mailem do 2 pracovních dnů od přijetí.

2. Zprávy zasílané e-mailem budou adresovány kontaktním osobám smluvních stran uvedeným 
v záhlaví dohody.

3. Ostatní písemná korespondence bude zasílána na adresu sídla smluvní strany.
4. O změnách kontaktních osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 

smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují. Změna kontaktních údajů nevyžaduje 
uzavření dodatku k dohodě.

IX.
Prevence a detekce trestněprávních či neetických j ednání, 

případná reakce na taková jednání
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednaly a 

postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 
40/2009 Sb., trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Kupující za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz 
www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP 
LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž 
se kupující vymezuje proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavuje postupy 
k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této dohody nebo v souvislosti 
s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž 
může přijmout za své •; . : 'ném jejich znění.

. / .. x.
' / ,ý ’■ / "'■ Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou povinny dodržovat při uskutečňování této dohody veškeré platné a účinné 
obecně závazné právní předpisy a technické normy vztahující se k realizaci předmětu této dohody a 
řádnému naplnění jejích podmínek.

2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celé této dohody vč. příloh vjejím plném 
znění.

3. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dohodě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů. Upozornění je třeba druhé smluvní straně doručit 
nejpozději v den podpisu dohody.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).

6. Prodávající bere na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi 
stanovenými v § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle 
zmíněného ustanovení povinen, tedy včetně dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí 
povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Jakákoliv změna dohody musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za kupujícího a prodávajícího nebo osobami jimi zmocněnými. Změny dohody 
se sjednávají zásadně jako dodatek k dohodě s číselným označením podle pořadového čísla 
příslušné změny dohody. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou
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písemného dodatku k dohodě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

8. Ukončení této dohody nemá vliv na do té doby nesplněné Výzvy doručené prodávajícímu za trvání 
této dohody, ledaže by se v případě předčasného ukončení důvod ukončení týkal rovněž těchto 
Výzev. Práva a povinnosti smluvních stran se ve vztahu k těmto Výzvám budou i nadále řídit 
ujednáními smluvních stran uvedenými v dohodě, a to bez ohledu na její předčasné ukončení.

9. V případě zániku této dohody odstoupením nejsou smluvní strany povinny si vrátit plnění, které si 
vzájemně poskytly na základě již řádně splněných Výzev. V případě odstoupení od jednotlivé Výzvy 
je smluvní strana, která již obdržela plnění od druhé smluvní strany, avšak sama plnění, ke kterému 
se Výzvou zavázala, druhé smluvní straně ještě neposkytla, povinna toto plnění druhé smluvní 
straně vrátit bez zbytečného odkladu. Vrací-li plnění smluvní strana, která oprávněně odstoupila od 
dohody, má tato smluvní strana nárok na náhradu nákladů s tím spojených.

10. Ukončením dohody nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění 
smluvních pokut a zaplacení úroků z prodlení, jakož i ostatní práva a povinnosti založené dohodou, 
které mají podle zákona nebo dohody trvat i po jejím zrušení.

11. Tato dohoda a právní vztahy z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

12. Tato dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá se mluvních stran obdrží po dvou.
13. Na důkaz toho, že tato dohoda byla sepsána podle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, 

připojují k ní smluvní strany své podpisy.
14. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 „Specifikace motivačních předmětů pro lesní 

pedagogiku a ceník".

V Hradci Králové dne dne

Za kupujícího:
/

ího:

©

Ing. Jose
generál

Lesy České r , . .

AWOCADO s. r. o.
linova 421 | 50003 Hradec Králové 
O: 289 89121 OIČ-.CZ28989121

......................
Miloš Tomek, jednatel

Příloha:
Příloha č. 1 -Specifikace motivačních předmětů pro lesní pedagogiku a ceník

6



^^Vpinění. Část 1 - Dřevo 610000,-

Mázev Potisk Cena/1 ks

Předpoklá
daný
odběr v ks

predpokia
daná
hodnota v 
Kč bez
DPH

1.

Dřevěný přívěšek - min. 4 
movivy, výběr z těchto okruhů 
motivů: obyvatelé lesa, stromy, 
nebo plody lesa (dodavatel může 
použít motivy i napříč uvedenými 
okruhy motivů), přívěšek ve tvaru 
vybraného motivu min. 4 cm, max. 
5,5 cm; s kroužkem na klíče s 
karabinou; návrh grafiky min. 5 
dodá účastník, 1 motiv dodá 
zadavatel. Účastník oředloží iako 
součást nabídkv: vzorek 
dřevěných přívěšků ve tvarech a 
velikostech, které hodlá, resp. 
bude na základě objednávky 
zadavatele účastník dodávat a 
návrh grafiky min 5 motivů 
přívěšků.

logo - potisk (2 barvy) 
nebo laser do dřeva, 
velikost 0,5 cm 20 8000 160000

3.

Dřevěné magnetky - min.8 
motivů, výběr z těchto okruhů 
motivů: obyvatelé lesa, stromy 
nebo plody lesa (dodavatel může 
použít motivy i napříč uvedenými 
okruhy motivů), magnet ve tvaru 
vybraného motivu, velikost min. 4 
cm, max. 7 cm; návrh grafiky min. 
10 motivů dodá účastník, 1 motiv 
dodá zadavatel.
Účastník předloží iako součást
nabídkv: vzorek dřevěných 
magnetek ve tvarech a 
velikostech, které hodlá, resp. 
bude na základě objednávky 
zadavatele účastník dodávat, a 
návrh grafiky min. 10 motivů 
magnetek.

logo - potisk (2 barvy) 
nebo laser do dřeva, 
velikost 0,5 cm 12 8000 96000

4.

Dřevěné pastelky v papírové
krabičce - 6ks, krátké
Účastník Dředloží iako součást
nabídkv: 1 x vzorek dřevěných 
pastelek

logo - potisk 2 barvy na 
krabičce 7,1 10000 71000

5.

Stolní hra k rozvoji logického 
myšlení; spojitost s lesnictvím, 
myslivostí nebo dřevem. Případný 
návod v ČJ součástí balení 
Uchazeč oředloží iako součást
nabídkv vzorek stolní hry

logo - laser do dřeva 
nebo potisk 2 barvy 99 800 79200

6.

Dřevěné jo-jo s potiskem -min. 4 
motivy obyvatel lesa ČR, plody 
lesa, stromy, větvičky s plody 
apod., tvar kruh, průměr min. 5cm, 
Dotisk plnobarevný. Účastník 
Dředloží iako součást nabídkv 1x 
vzorek dřevěné hry Jo-jo a grafický 
návrh min. 4 motivů

logo - potisk 2 barvy, 
velikost 0,5 cm 19 3000 57000

7.

Dřevěná káča s potiskem, min. 4 
druhy/motivy - motiv obyvatelé 
lesa ČR, plody lesa, stromy, 
větvičky s plody apod., materiál: 
masiv - tvrdé dřevo, nejlépe buk, 
nejširší průměr min. 4,5cm max. 
6cm, potisk plnobarevný,návrh 
grafiky min. 4 motivů dodá 
účastník.
Účastník Dředloží iako součást
nabídkv: 1x vzorek dřevěné káči a 
návrh grafiky min. 4 motivů

logo - potisk 2 barvy, 
velikost 0,5 cm 15 3000 45000



8.

Krátká dřevěná grafitová tužka s
gumou - rozměr min. 85x6 mm, 
v přírodní barvě, baleno po 100 ks. 
Účastník předloží iako součást

www. - potisk v jedné 
barvě nebo laser do 
dřeva/qravír 2,85 10000 28500nabídky: 1 x vzorek dřevěné tužkv

Celkem 536 700

Pozn.: - www se rozumí odkaz na internetové stránky kupujícího www.lesycr.cz; DM se rozumí 
design manuál kupujícího. Kupující seznámí prodávajícího s DM v rozsahu nezbytném pro plnění 
této smlouvy do 5 dnů od jejího uzavření.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

http://www.lesycr.cz



