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KUPNÍ SMLOUVA č. 2019-303 

Dodávky pletiv a příslušenství - jaro 2019  

(minitendr č. 3 na základě RD) 

I. Smluvní strany 
Kupující: 

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  spisová značka ALX 256 u Městského soudu v Praze  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupený: Ing. Petr Král, ředitel 
 
Osoba oprávněná k zastupování 
     ve věcech technických:  
  z 
divize Hořovice   
divize Horní Planá   
divize Karlovy Vary   
divize Mimoň   
divize Plumlov   
divize Lipník nad Bečvou  
Správa lesních školek  
 
ID datové schránky: bjds93z 
 

a                                                                                                                            

 

Prodávající (dodavatel):    
Název: PILECKÝ s.r.o. 
Sídlo: Mokrovraty 177, 262 03 Nový Knín 
IČO: 26511991 
DIČ: CZ26511991 
Zápis v obchodním rejstříku:  spisová značka C 86811 vedená u Městského soudu v Praze 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupený: Zdeňkem Pileckým, jednatelem 
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon, e-mail:  
ID datové schránky: yjgtcui 

uzavřely tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) v souladu s ustanovením Rámcové dohody - Dodávky 
pletiv a příslušenství v letech 2018-2021, č. smlouvy 2017-3365 ze dne 15. 1. 2018 (dále jen „RD“), 
dle výsledku zadávacího postupu na základě RD a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „OZ“). 

II. Předmět smlouvy 

1) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu pletiva a příslušenství pro mechanickou ochranu lesa 
(dále jen „zboží“) v požadovaném množství a dle specifikace zboží uvedeného v příloze č. 1 smlouvy 
a v RD.  
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2) Kupující se zavazuje k zaplacení ceny za řádně dodané zboží. 

3) Kupující si vyhrazuje právo neodebrat celé předpokládané množství zboží, které je předmětem 
smlouvy. Z takovéhoto rozhodnutí kupujícího nevzniká prodávajícímu za žádných okolností právo k 
účtování jakýchkoliv odměn, smluvních pokut či náhrad škod. 

4) Kupující se však zavazuje odebrat zboží v množství garantovaném v příloze č. 1 smlouvy. 

III. Termín dodání zboží, dodací podmínky 

1) Předpokládaný termín dodání je uveden v příloze č. 1 smlouvy.  

2) Závazný termín dodání zboží je smluven na 10 kalendářních dnů po odeslání písemné výzvy 
prodávajícímu dle čl. 5 RD.  

IV. Místo dodání zboží 

1) Místem dodání zboží jsou organizační jednotky kupujícího uvedené v příloze č. 1 smlouvy, pouze 
v případě vzájemné dohody smluvních stran může být místo plnění změněno. 

2) Aktuální seznam organizačních jednotek kupujícího a jejich adresy jsou zveřejněny na webu 
kupujícího http://www.vls.cz. 

V. Cenová a platební ujednání 

1) Celková nabídková cena za plnění a jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. 

2) Ceny za plnění dle smlouvy jsou smluvními cenami sjednanými dle nabídky prodávajícího 
na veřejnou zakázku a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, a zahrnují veškeré přímé 
i nepřímé náklady prodávajícího spojené s realizací plnění dle smlouvy. 

3) Další cenová a platební ujednání jsou upravena v čl. 6 a 7 RD. 

VI. Smluvní pokuty 

1) Smluvní pokuty upravuje čl. 9. RD. 

2) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 OZ a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní 
pokuty za porušení povinnosti prodávajícího nemá vliv na právo Kupujícího na náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti prodávajícího, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Zaplacení smluvní pokuty 
se rovněž nedotýká práva na ukončení platnosti smlouvy uzavřené na základě RD. 

VII. Ukončení platnosti smlouvy 

1) Ukončení platnosti smlouvy upravuje čl. 10. RD. 

VIII. Ostatní ujednání 

1) Kupující může zboží užívat dnem jeho převzetí a podepsáním dodacího listu.  

2) Prodávající bere na vědomí, že Kupující udržuje systémy navazující na obecně závazné právní 
předpisy v oblasti managementu jakosti (QMS), ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 
18001. Prodávající prohlašuje, že byl se stanovenými zásadami a standardy Kupujícího v oblasti QMS, 
EMS a SMS seznámen, což podpisem této Smlouvy stvrzuje. 

3) Prodávající a další osoby pracující ve prospěch prodávajícího jsou povinni řídit se pokyny 
odpovědných zaměstnanců kupujícího. 

4) V případě, že prodávající zadá část veřejné zakázky jiným osobám (poddodavatelům), 
jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění smlouvy je prodávající a na jeho vrub budou 
řešeny veškeré záruky a sankce. 

5) Odpovědnost za škody způsobené provozní činností se řídí příslušným ustanovením OZ. Pokud 
činností prodávajícího dojde ke způsobení škody kupujícímu nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
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vyplývajících ze smlouvy, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-
li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese prodávající. Odpovědnost za 
škody způsobené jedné smluvní straně druhou smluvní stranou a povinnost takové škody nahradit se 
vztahuje i na pokuty pravomocně uložené orgány státní správy, pokud uložení takové pokuty nebylo 
způsobeno výhradně konáním či opomenutím první smluvní strany bez přičinění druhé smluvní strany. 
Kupující neodpovídá za škody, které prodávající způsobí při plnění podle smlouvy nebo při plnění 
v rozporu s ní. 

IX. Ustanovení společná a závěrečná

1) Smlouva se uzavírá písemně za použití elektronických prostředků, nabývá platnosti dnem jejího
uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva se uzavírá na dobu určitou
do 31. 12. 2019.

2) Veškeré změny a doplňky smlouvy lze činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
které nabývají účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3) Ostatní právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se řídí
ustanoveními RD a příslušnými ustanoveními OZ.

4) Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním souhlasí.
Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí kupující neprodleně po smlouvy. Kupující se současně
zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně
kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy
potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé
smluvní strany.

5) Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými,
jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních
ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní
strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného
ustanovení.

6) Smluvní strany jsou povinny oznámit bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně
všechny změny údajů uvedených u smluvních stran v záhlaví této Smlouvy, k nimž dojde za trvání
smlouvy. V případě porušení této povinnosti se postup smluvní strany, jíž změna nebyla oznámena,
považuje za postup v souladu s touto smlouvou. Smluvní strany jsou rovněž povinny oznámit
neprodleně písemně druhé smluvní straně všechny překážky, které by jim bránily v naplnění účelu
této Smlouvy.

7) Prodávající prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami a předmětem veřejné zakázky,
na jejímž základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí.

8) Prodávající prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů
a údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.

9) Nedílnou součástí této Smlouvy je:
Příloha č. 1 – Nabídkový list

10) Smluvní strany si smlouvu přečetly, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své
podpisy.

Za kupujícího: 

V Praze  

………………………………………………………………………… 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Petr Král 
ředitel 

Za prodávajícího: 

V Mokrovratech  

………………………………………………………………………… 
PILECKÝ s.r.o. 
Zdeněk Pilecký 

jednatel 

11.2.2019 31.1.2019



Příloha č. 1 - nabídkový list Pilecký s.r.o.

název veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody: Dodávky pletiv a příslušenství - jaro 2019, čj. VLS-NAK-2019-0007-1900

Dodavatel:

Lesnické pletivo / příslušenství (zboží)

Číslo položky Nabízené zboží (popis dle rámcové dohody)

LS Strašice-Háje 2 Uzlové pletivo standard (160 cm, 20 vod.dr.) 50 bm 5 000 19,90 99 500,00 2 000 únor 2019
LS Nouzov 2 Uzlové pletivo standard (160 cm, 20 vod.dr.) 50 bm 5 000 19,90 99 500,00 2 000 únor 2019
LS Jince 3 Uzlové pletivo standard (200 cm, 22 vod.dr.) 50 bm 10 000 21,90 219 000,00 4 000 únor 2019
LS Obecnice 3 Uzlové pletivo standard (200 cm, 22 vod.dr.) 50 bm 13 000 21,90 284 700,00 5 200 únor 2019
LS Nepomuk 3 Uzlové pletivo standard (200 cm, 22 vod.dr.) 50 bm 3 000 21,90 65 700,00 1 200 únor 2019
LS Mirošov 3 Uzlové pletivo standard (200 cm, 22 vod.dr.) 50 bm 10 000 21,90 219 000,00 4 000 únor 2019
LS Mirošov 14 Tubus Speciál 150 ks 300 26,74 8 022,00 120 únor 2019
LS Mirošov 16 Skoby Zn (3,1 x 30 mm) kg 40 33,50 1 340,00 16 únor 2019
LS Mirošov 18 Skoby Zn (3,8 x 40 mm) kg 20 33,50 670,00 8 únor 2019
LS Strašice 5 Uzlové pletivo super (200 cm, 25 vod.dr.) 50 bm 6 000 28,70 172 200,00 2 400 únor 2019
LS Arnoštov 4 Uzlové pletivo speciál (200 cm, 22 vod.dr.) 50 bm 100 56,90 5 690,00 50 únor 2019
LS Arnoštov 8 Benita Zn Speciál (180 cm) 25 bm 50 37,50 1 875,00 25 únor 2019
LS Nová Pec 13 Tubus Speciál 120 ks 100 23,10 2 310,00 40 únor 2019
LS Nová Pec 15 Tubus Speciál 170 ks 100 34,16 3 416,00 40 únor 2019
LS Valeč 5 Uzlové pletivo super (200 cm, 25 vod.dr.) 50 bm 4 100 28,70 117 670,00 1 650 únor 2019
LS Valeč 15 Tubus Speciál 170 ks 650 34,16 22 204,00 260 únor 2019
LS Dolní Lomnice 5 Uzlové pletivo super (200 cm, 25 vod.dr.) 50 bm 1 000 28,70 28 700,00 400 únor 2019
LS Dolní Lomnice 19 Drát napínací Zn+PVC m 50 1,70 85,00 20 únor 2019
LS Břehyně 2 Uzlové pletivo standard (160 cm, 20 vod.dr.) 50 bm 12 900 19,90 256 710,00 5 100 únor 2019
LS Břehyně 3 Uzlové pletivo standard (200 cm, 22 vod.dr.) 50 bm 4 400 21,90 96 360,00 1 700 únor 2019
LS Dolní Krupá 2 Uzlové pletivo standard (160 cm, 20 vod.dr.) 50 bm 1 000 19,90 19 900,00 400 únor 2019
LS Dolní Krupá 3 Uzlové pletivo standard (200 cm, 22 vod.dr.) 50 bm 2 000 21,90 43 800,00 800 únor 2019
LS Dolní Krupá 15 Tubus Speciál 170 ks 2 000 34,16 68 320,00 800 únor 2019
LS Dolní Krupá 17 Skoby Zn (3,4 x 34 mm) kg 50 33,50 1 675,00 20 únor 2019
LS Hamr 3 Uzlové pletivo standard (200 cm, 22 vod.dr.) 50 bm 3 500 21,90 76 650,00 1 400 únor 2019
LS Lipník 2 Uzlové pletivo standard (160 cm, 20 vod.dr.) 50 bm 1 000 19,90 19 900,00 400 únor 2019
LS Lipník 18 Skoby Zn (3,8 x 40 mm) kg 20 33,50 670,00 8 únor 2019
LS Rychtářov 5 Uzlové pletivo super (200 cm, 25 vod.dr.) 50 bm 5 000 28,70 143 500,00 2 000 únor 2019
LS Myslejovice 2 Uzlové pletivo standard (160 cm, 20 vod.dr.) 50 bm 1 500 19,90 29 850,00 600 únor 2019
LS Myslejovice 5 Uzlové pletivo super (200 cm, 25 vod.dr.) 50 bm 10 000 28,70 287 000,00 4 000 únor 2019
LS Myslejovice 10 Pletivo IDEAL Zn bez ND (200 cm) 25 bm 200 55,10 11 020,00 75 únor 2019
LS Myslejovice 11 Pletivo IDEAL Zn+PVC Super (180 cm) 25 bm 200 70,00 14 000,00 75 únor 2019
LS Myslejovice 12 Pletivo IDEAL Zn+PVC Super (150 cm) 25 bm 300 58,33 17 499,00 125 únor 2019
LS Myslejovice 13 Tubus Speciál 120 ks 200 23,10 4 620,00 80 únor 2019
LS Myslejovice 14 Tubus Speciál 150 ks 200 26,74 5 348,00 80 únor 2019
LS Bruntál (polesí Nový Jičín) 1 Uzlové pletivo lehké (160 cm, 20 vod.dr.) 50 bm 10 100 16,20 163 620,00 4 000 únor 2019
LS Bruntál (polesí Nový Jičín) 16 Skoby Zn (3,1 x 30 mm) kg 25 33,50 837,50 10 únor 2019
LS Libavá 5 Uzlové pletivo super (200 cm, 25 vod.dr.) 50 bm 7 500 28,70 215 250,00 3 000 únor 2019
LS Potštát 5 Uzlové pletivo super (200 cm, 25 vod.dr.) 50 bm 2 000 28,70 57 400,00 800 únor 2019
LS Velký Újezd 5 Uzlové pletivo super (200 cm, 25 vod.dr.) 50 bm 10 000 28,70 287 000,00 4 000 únor 2019
LS Hlubočky 5 Uzlové pletivo super (200 cm, 25 vod.dr.) 50 bm 5 000 28,70 143 500,00 2 000 únor 2019
Středisko Lhota, K Lesnu 160 6 Uzlové pletivo Premium (200 cm, 25 vod.dr.) 50 bm 700 37,90 26 530,00 250 únor 2019
Středisko Lhota, K Lesnu 160 19 Drát napínací Zn+PVC m 2 100 1,70 3 570,00 850 únor 2019
Středisko Lhota, K Lesnu 160 20 Napínák Super Zn+PVC ks 30 50,50 1 515,00 12 únor 2019
Středisko Lhota, K Lesnu 160 21 Svorka IDEAL Zn+PVC ks 1 000 0,21 210,00 400 únor 2019

Celková nabídková cena - 3 347 836,50

Hořovice

Hodnoty ve sloupci "Cena za MJ (Kč bez DPH) budou porovnány s hodnotami nabídnutými v RD. Účastník musí v minitendru nabídnout vhodnější podmínky, tj. stejné nebo nižší než účastník uvedl do Rámcové dohody.

Předpokládaný
termín dodání

Maximální 
délka svitku MJ Předpokládané 

množství MJ
Cena za MJ
(Kč bez DPH)

Nabídková cena
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(organizační jednotka Kupujícího)
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	4) Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o re...
	5) Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevym...
	6) Smluvní strany jsou povinny oznámit bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně všechny změny údajů uvedených u smluvních stran v záhlaví této Smlouvy, k nimž dojde za trvání smlouvy. V případě porušení této povinnosti se postup smluvní str...
	7) Prodávající prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami a předmětem veřejné zakázky, na jejímž základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí.
	8) Prodávající prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.
	9) Nedílnou součástí této Smlouvy je:
	Příloha č. 1 – Nabídkový list
	10) Smluvní strany si smlouvu přečetly, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
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