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KUPNÍ SMLOUVA
NA DOBÁVKY SÁDEBNÍHO MATEMÁLU
dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540
zastoupený: Ing. Pavlem Kubem, ředitelem KŘ České Budějovice na základě základní
směrnice 2/2019 Podpisový řád
bankovní údaje: Komerční banka, a.s., pobočka Hr adec Králové
číslo účtu: 19-294 410 207/0100
kontaktní osoba pro operativní jednání:
,

(dále jako „kupující") na straně jedné
a

LESOŠKOLKY s.r.o.
se sídlem 1 .máje 104, 533 13 Řečany nad Labem
IČO: 455 34 888
DIČ: CZ45534888
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
1486
zastoupený Ing. Ladislavem Němcem Jednatelem
bankovní údaje: Komerční banka, a.s., pobočka Par dubice
číslo účtu: 825 045 561/0100
kontaktní osoba pro operativní jednání:

(dále jen ,prodávající‘) na straně dr uhé
{kupující a prodávající dále též společně jen „smluvní šíraný‘ a každý jednotlivě jako
mluvní strana"")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu na dodávky sadebrrího
materiálu (dále jen ,jsmlouva“).

íi>ví;

Preambule, účel smlouvy
1.

Smlouva je smlouvou 11a plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního
systému s názvem „Dodávky sadebního materiálu (DNS)“, jehož zavedení bylo
oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2019-034551 (dále jen ,JDNSU).

2.

Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky vDNS
zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu § 141 odst, 1 zákona ě. 134/2016 Sb„ o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), odeslanou
dne 17.04.2020 (dále také jen „Výzvě hpodáni nabídek") a v souladu s nabídkou
prodávajícího podanou v tomto výběrovém řízení.

3.

Při výkladu ustanovení smlouvy je třeba přihlížet i k ustanovením zadávací dokumentace
(Výzvy lc podání nabídek) ke shora uvedené veřejné zakázce.
I.
Předmět smlouvy

1.

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu reprodukční materiál
lesních dřevin, určený k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa, uvedený v příloze smlouvy (dále jen „sadební
materiál11), a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu
s ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů. Kupující se zavazuje
zaplatit prodávajícímu za řádně dodaný sadební materiál dále sjednanou kupní cenu.

2.

Dodaný sadební materiál musí být v dobrém zdravotním stavu a musí odpovídat
požadavkům (včetně požadavků na kvalitu) stanoveným obecně závaznými právními
předpisy, zejména požadavkům na reprodukční materiál a jeho dodávku stanoveným
zákonem č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin,
vyhláškou č. 29/2004 Sb., kterou se zmíněný zákon provádí a zákonem č. 326/2004 Sb., o
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, jakož i ČSN 48 2115.

3.

Místo předání a převzetí sadebního materiálu (plnění) je určeno v příloze smlouvy.

4.

Sadební materiál, ošetřený a opatřený doklady dle 51. II. smlouvy, bude kupujícímu
v úplnosti předán vmiste plnění ode dne 01. 09. 2020 nejpozději do dne 15. 09. 2020
(datum nejzazšího termínu dodání). Sadební materiál dodá prodávající do míst/a plnění
pouze v pracovní dny, a to nejpozději do 11:00 hod, nebude-li smluvními stranami
písemně dohodnuto jinak.

5.

O předání a převzetí sadebního materiálu bude učiněn datovaný protokol / dodací list,
obsahující minimálně údaj o druhu a množství dodaného sadebního materiálu a místu a
času dodání, jakož i čísla průvodních listů dodaného sadebního materiálu (oddílů
sadebního materiálu), opatřený podpisy oprávněných zástupců kupujícího a
prodávajícího. V případě odmítnutí převzetí sadebního materiálu kupujícím bude o této
skutečnosti učiněn datovaný záznam, v němž budou uvedeny důvody odmítnutí, opatřený
podpisy oprávněných zástupců kupujícího a prodávajícího.
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II.
Ostatní podmínky

1.

Do doby protokolárního převzetí sadebního materiálu kupujícím je prodávající povinen
se sadebním materiálem nakládat a zajistit jeho uložení tak, aby nedocházelo k vysychání
kořenového systému nebo zapaření sadebního materiálu. Sadební materiál bude
prodávající přepravovat v uzavřeném prostoru a na žádost kupujícího v igelitových
pytlích, které kupující v takovém případě prodávajícímu za tímto účelem dodá.

2.

Spolu se sadebním materiálem musí být kupujícímu předány i veškeré doklady
požadované obecně závazným právním předpisem. Zejména se jedná o jedinečně
číslovaný průvodní list a kopii příslušného potvrzení o původu (§ 8 a § 6 zákona č.
149/2003 Sb., zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, v rozhodném
znění), splňující požadavky obecně závazného právního předpisu (vyhlášky č. 29/2004
Sb., literou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin, v rozhodném znění).

3.

Je-li v příloze smlouvy dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti
klikorohu borovému, musí být prodávajícím na předávaném sadebním materiálu
provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před dodáním. Název použitého
přípravku a datum ošetření budou uvedeny v průvodním listu k sadebnímu materiálu.

4.

Je-li v příloze smlouvy požadováno ošetřeni sadebního materiálu antidesikanty a/nebo
antitranspiranty, musí být prodávajícím provedeno prokazatelně. Název použitého
přípravku a datum ošetření budou uvedeny v průvodních listech k takto ošetřenému
sadebnímu materiálu v kolonce „doplňující údaje dodavatele".

5.

Prodávající je povinen k dopravě použít vozidlo s max. dvěma nápravami a max. nosností
7 tun, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

6.

Veškeré doklady uvedené shora v tomto článku smlouvy musí být prodávajícím předány
kupujícímu vždy při předám sadebního materiálu ve smyslu čl. I. odst. 5 smlouvy.

III.
Kupní cena a platební podmínky
1.

Za řádně dodaný sadební materiál, jakož i veškerá další plnění s touto dodávkou ujednaná
touto smlouvou náleží prodávajícímu kupní cena uvedená v příloze smlouvy.

2.

Kupujícímu bude uhrazena cena pouze za skutečně dodaný sadební materiál a siru tečně
uskutečněnou dopravu.

3.

Kupní cenu za řádně dodaný sadební materiál uhradí kupující prodávajícímu na základě
řádně vystavené faktury (daňového dokladu), doručené (doručeného) na adresu lesní
správy Jindřichův Hradec, Mládežnická 77/1V, 377 01 Jindřichův Hradec. Fakturu
(daňový doklad) je prodávající oprávněn vystavit po protokolárním převzetí sadebního
materiálu, za nějž kupní cena náleží, kupujícím. Přílohou faktury (daňového dokladu)
bude kopie datovaného předávacího protokolu / dodacího listu opatřeného podpisy
oprávněných zástupců prodávajícího a kupujícího, stvrzujícího převzetí sadebního
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materiálu kupujícím. Lhůta splatnosti kupní ceny bude činit 21 dnů od doručení řádně
vystavené faktury (daňového dokladu) kupujícímu.
4.

Ke kupní ceně bude při fakturaci připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle účinných
právních předpisů. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu
dodacího listu/předávacího protokolu dle čl. I. odst. 6 smlouvy prodávajícím a kupujícím.

5.

Je-li plnění prodávajícího předmětem daně z přidané hodnoty, faktura musí obsahovat
náležitosti daňového dokladu dle ustanovení příslušného právního předpisu (zejména §
28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů).

6.

Kupní cena se považuje za včas uhrazenou, pokud je nejpozději v den splatnosti odepsána
z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

7.

Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), je
povinen o tom písemně informovat kupujícího, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode
dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl.

8.

Bude-li dodavatel ke dui 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. Dodavatel obdrží pouze cenu bez DPH.

IV.
Záruka za jakost a odpovědnost za vady a za škody
1.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného sadebního materiálu o době
trvání 24 měsíců ode dne protokolárního převzetí sadebního materiálu kupujícím.

2.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a odstranit vady bez zbytečného odkladu po
jejím uplatnění, nejpozději však do 15 dnů od oznámení vad plnění a uplatnění nároku
kupujícího z vad, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou
jinak.

3.

Kupující bude provádět kontrolu předávaného sadebního materiálu vždy
při předání/přejímce. Kupující je oprávněn provádět kontrolu kvality sadebního materiálu
určeného k dodání kupujícímu i před jeho převzetím. Prodávající písemně vyrozumí
kupujícího o tom, že bude vyzvedávat a nakládat sadebni materiál, spolu s určením místa
vyzvednutí a naložení, nejpozději 1 pracovní den předem. Kupující má právo být
přítomen vyzvedávání a nakládání sadebního materiálu.

4.

Kupující je povinen vady sadebního materiálu oznámit (reklamovat) prodávajícímu bez
zbytečného odkladu po zjištění vad, resp. bez zbytečného odkladu poté, co tyto vady
vyjdou najevo.

5.

Na základě oznámení vad plnění je prodávající povinen vydat kupujícímu potvrzení
o tom, kdy byly vady prodávajícímu oznámeny, v čem kupující vady spatřuje a jaký
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způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Po vyřízení reklamace je prodávající
povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.
6.

Prodávající je povinen nahradit kupujícímu veškeré náklady, které kupující účelně
vynaložil v souvislostí s uplatněním práva z vady plnění a odstraňováním vady. Náhradu
těchto nákladů poskytne prodávající na základě písemné výzvy kupujícího doručené
prodávajícímu. Náhrada nákladů je splatná do 21 dnů ode dne doručení výzvy podle
předchozí věty.

7.

Y případě, že se prodávající a kupující neshodnou na tom, zda dodaný sadební materiál
má vady, a tento materiál bude předán k odbornému posouzení nezávislé akreditované
laboratoři (pracovišti), náklady na zpracování odborného posudku nezávislé akreditované
laboratoře (pracoviště) hradí v případě, že bude zjištěna vada plnění, prodávající,
v ostatních případech hradí tyto náklady kupující. Náhrada nákladů je splatná do 21 dnů
ode dne doručení písemné výzvy.

8.

Odpovědnost za škodu se řídí občanským zákoníkem. Za případnou škodu odpovídá
smluvní strana, která tuto škodu způsobila, jestliže tato strana neprokáže, že škoda byla
způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského
zákoníku (mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na
vůli smluvní strany).

V.
Smluvní pokuty
1.

V případě prodlení prodávajícího s předáním řádného sadebního materiálu kupujícímu je
prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny
sadebního materiálu, s jehož předáním je prodávající v prodlení, ujednané touto
smlouvou bez DPH, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

2.

V případě prodlení prodávajícího s vyřízením reklamace anebo odstraněním vady
dodaného sadebního materiálu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu
ve výši ve výši 0,2 % z kupní ceny sadebního materiálu, ohledně něhož prodlení nastalo,
ujednané touto smlouvou bez DPH, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

3.

V případě, že prodávající poruší povinnost stanovenou v článku H. odst. 5 smlouvy, je
prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, a to za každý
jednotlivý případ porušení takovéto povinnosti,

4.

Vznikem povinnosti prodávajícího zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ani zaplacením
smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo kupujícího na náhradu škody
vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, v plném
rozsahu.

5.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným
uhrazením nezaniká povinnost prodávajícího splnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno
smluvní pokutou, a prodávající je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.
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6.

Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká
právo kupujícího odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy nezaniká již vzniklé
právo kupujícího požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty.

7.

Smluvní pokuta bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní
pokuty ze strany kupujícího prodávajícímu. Smluvní strany se dohodly, že kupující
je oprávněn započíst pohledávku, a to i nesplatnou, kterou má za prodávajícím z titulu
smluvní pokuty, oproti pohledávce prodávajícího, kterou má prodávající za kupujícím
z titulu kupní ceny.

8.

V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku má oprávněná smluvní strana nár ok na
uplatnění úroku z prodlení vůči povinné smluvní straně a to ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý i započatý den prodlení.

VI.
Odstoupení od smlouvy
1.

Kterýkoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených
obecně závaznými právními předpisy (zejména občanským zákoníkem) anebo za
podmínek stanovených níže touto smlouvou.

2.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že je prodávající
v prodlení s předáním sadebního materiálu kupujícímu nebo vyřízením reklamace či
odstraněním vady více než 10 dní.

3.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že prodávající opakovaně
(minimálně dvakrát) poruší jakoukoliv z povinností prodávajícího stanovených v článku
II. smlouvy

4.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že je kupující
v prodlení s úhradou kupní ceny více než 30 dní.

5.

Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se prodávající ocitne
v úpadku nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku prodávajícího ve
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů, či prodávající vstoupí do likvidace.

VII.
Criminal Compliance doložka
(prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková
jednání)
1.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou
jednat i při plnění o smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
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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 str an
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízeni proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 5. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných
právních předpisů.
3. Kupující za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a
odhalování taliového jednání.

VIII.
Ostatní smluvní ujednání
1.

Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezí smluvními stranami
příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2.

V případě změny identifikačních údajů smluvních stran se tyto zavazují vzájemně se o
této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat.

3.

Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení a jiné písemnosti
(dále jen „podání") činěné mezi str anami v souvislosti s touto smlouvou se považují za
doručené druhé smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručené alespoň jedním
z následujících způsobů doiučování, a to:
a)

osobním doručením,

b)

doporučeným dopisem,

c)

elektronickou poštou s potvrzením o doručení (vyjma odstoupení od smlouvy)
nebo

d)

datovou schránkou.

IX.
Závěrečná ustanovení
1.

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), v rozhodném znění.

2.

V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně
závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
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3.

Smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.

4.

Kupující bere na vědomí, že prodávající bude postupovat v souladu se svými povinnostmi
stanovenými v § 219 zákona c. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, tj. uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž
uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy včetně smlouvy a všech jejích
příloh a výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. Smluvní strany dále berou na
vědomí, že smlouva včetně všech jejích změn a dodatků podléhá povinnosti uveřejnění
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech; po jednom pro každou ze smluvních
stran.

6.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k
jejímu plnění, a že smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté
tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha - Specifikace sadebního materiálu a ceník

V Řečanech nad Labem dne ^■ i

V Českých Budějovicích dne 27.4.2020

Ing. Lááislav Němec

Ing. Pavel Kub
ředitel KŘ české Buděj
Lesy České republiky,

jednatel
LESOSKOLKY s.r.o.
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Příloho č. 1 smlouvy

Specifikace sadebního materiálu a Ceník
fPozn.: Dodavatel doplní pouze červená pole, zelená pole jsou v tabulce dopočtena podle vzorce)
číslo
položky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Místo plnění

Název dřeviny

Specifikace SaMa

LS Jindř. Hradec, Revír ijSM
LS Jindř. Hradec, Revír ijSM
15 Jindř. Hradec, Revír NJD
LS Jindř. Hradec, Revír tj JD
IS Jindř. Hradec, Revír f|D6
LS Jindř. Hradec, Revír M BO
LS Jindř. Hradec, Revír HMD
LS Jindř. Hradec, Revír í|dbl
LS Jindř. Hradec, Revír f| DBL
15 Jindř. Hradec, Revír H DBL
LS Jindř. Hradec, Revír nBK
LS Jindř. Hradec, Revír ijoi

Cena za dopravu do místa plnění
Cena celkem včetně dopravy

1255
1255
10255
10255
18245
20245
30245
40255
40255
40380
50255
83245

Lesní vegetační
stupeň
(LVS)

Přírodní lesní oblast
ÍPLO)
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

118 835|
1200 0001

Sadební materiál

4
5
4
5
5
4
5
4
5
5
5
5

Výška SaMa

sazenice+ÍMarbet, ( 26 - 35 cm
sazenice+fMarbet, { 26-35 cm
sazenice+fMarbet, l 15-25 cm
sazenice+ÍMarbet, C 15-25 cm
sazenice+ÍMarbet, C 36—50 cm
sazenice+ÍMarbet, ( 15—25 cm
sazenice+ÍMarbet, í 36 - 50 cm
sazenice+ÍMarbet, í 26-35 cm
sazenice+fMarbet, ( 26 - 35 cm
sazenice+ÍMarbet, í 51-80 cm
sazenice+fMarbet, ( 26-35 cm
sazenice+fMarbet, ( 36 - 50 cm

TrídaAKK
SaMa

Počet kusů

5
5
5
5
5
4
S
5
5
8
5
5

3 610
13 030
13 680
22 330
450
250
1550
4 690
12 190
200
7 620
1550

Kupní cena v Kč bez
DPH za 1 ks (bez
dopravy)
10
10
17
17
16
8
10,5
11
11
10
9,5
11

Kupní cena celkem
za předpokládaný
počet kusů v Kč bez
DPH
36 100
130 300
232 560
379 610
7 200
2 000
16 275
51590
134 090
2 000
72 390
17 050

Další požadavky zadavtele na
ostření SaMa (klikoroh,
antidesikanty,
antitranspiranty, aj.)

Postup vyplnění
1. Dodavatel vyplnění své identifikační údaje níže v tomto listu Ceníku.
2. Dodavatel je povinen vyplnit všechny položky Ceníku, jejichž vyplnění se předpokládá (žlutě podbarven
buňky).
4. Dodavatel není oprávněn jakkoliv upravovat obsah Ceníku.
5. Dodavatel vyplňuje ceny v Kč bez DPH.
Identifikační údaje zadavatele:
Obchodní název:

Lesy České republiky, s.p.

Sídlo:

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové

IČO:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Statutární zástupce:

Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

Identifikační údaje dodavatele:
Obchodní firma/název:

l.l-V.OŠKOLKY s.r.o.

Sídlo/místopodriikání:

J.ináje 104, 533 13 Řečany nad Labem

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

lí n:

45534888

DIČ:

CZ45534888

Spisová značka ve veřejném rejstříku zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v
Hradci Králové, oddíl C, vložka 1486
(je-li relevantní)
Bankovní spojení:

Komerční banka Pardubice

iisln liřiil.

825045561/0100

Osoba oprávněná zastupovat
účastníka zadávacího řízení:
Knniakilií osoba pio 0|itr.iiivrií
jednání:
Telefon na kontaktní osobu:

Ing. Ladislav Němec, jednatel

E-mail na kontaktní osobu:
E-mailová adresa účastníka
zadávacího řízení pro elektronickou
komunikaci:
Kontaktní osoba ve věci výběrového
řízení:
Telefon na kontaktní osobu ve věci
výběrového řízení:
E-mail na kontaktní osobu ve věci
výběrového řízení:
(Zelenou barvou označené údaje budou u vybraného dodavatele doplněny do smlouvy

Dodavatel čestně prohlašuje, že:
a)

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c)

zákona č. 156/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního
úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebojím ovládaná osoba, vlastní podíl představující
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
b)

poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuji kvalifikaci (existuje-li takový), není

obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu
zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen
vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v
obchodní společnosti.

