Rámcová dohoda č. 2021-0441
Dodávky lapačů, insekticidních sítí a příslušenství
I.
Kupující (Zadavatel):
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupen:
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických
divize Hořovice
divize Horní Planá
divize Karlovy Vary
divize Mimoň
divize Plumlov
divize Lipník nad Bečvou
ID datové schránky:

Smluvní strany

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
00000205
CZ00000205
u MS v Praze, sp.zn. ALX 256
Ing. Petrem Králem, ředitelem
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a
Prodávající (Dodavatel):
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupen:
Osoba oprávněná k zastupování
ve věcech technických:
Telefon, e-mail:
ID datové schránky:

L.E.S. CR spol. s r.o.
č.p. 215, 254 01 Okrouhlo
25657411
CZ25657411
C 58701 vedená u Městského soudu v Praze
Ing. Viktorem Janauerem, jednatelem

v7iumyp

(společně dále také jako „smluvní strany“)
uzavřeli tuto rámcovou dohodu (dále jen „RD“) podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „o. z.“), a to dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávky lapačů,
insekticidních sítí a příslušenství v letech 2021 – 2022 (RD)“, čj. VLS-NAK-2021-0281-1900, a v souladu
s dalšími příslušnými právními předpisy.
II.

Předmět RD

1. Předmětem RD je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu štěrbinové deskové lapače z PVC včetně
příslušenství a insekticidní sítě na hubení škodlivého hmyzu (dále jen „zboží“), a to v rozsahu a za
podmínek stanovených touto RD.
2. Součástí předmětu plnění je též doprava zboží kupujícímu na jeho organizační jednotky na vlastní
náklady a rizika prodávajícího.
3. Kupující se zavazuje za řádně dodané a převzaté zboží zaplatit cenu dle této RD.
4. Přesná specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 2 této RD, která tvoří její nedílnou součást.
5. Kupující si vyhrazuje právo neodebrat celé předpokládané množství zboží, které je předmětem plnění
dodávek. Z takovéhoto rozhodnutí kupujícího nevzniká prodávajícímu za žádných okolností právo
k účtování jakýchkoliv odměn, smluvních pokut či náhrad škod.
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6. Prodávající se zavazuje realizovat dodávky kupujícímu s využitím vlastních kapacit a třetích osob
uvedených v příloze č. 3 RD. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet
na provedení díla výhradně v rozsahu určeném RD. Prodávající může provést změnu v osobě
některého z významných poddodavatelů pouze s předchozím souhlasem kupujícího. Prodávající
se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Prodávající odpovídá v plném rozsahu
za veškeré části díla provedené poddodavateli.
III.
Termín a místo dodání zboží
1. Závazný termín dodání zboží je smluven vždy na max. 10 kalendářních dnů od potvrzení objednávky
k plnění (dále jen „objednávka“) osobou oprávněnou k jednání ve věcech technických dle čl. I RD za
prodávajícího.
2. Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě oboustranně podepsaného
předávacího protokolu (dále jen „protokol“) osobami oprávněnými k jednání ve věcech technických
dle čl. I RD.
3. Místem dodání zboží jsou organizační jednotky kupujícího. Pouze v případě vzájemné dohody
smluvních stran může být místo plnění změněno. Aktuální seznam organizačních jednotek kupujícího
a jejich adresy jsou zveřejněny na webu kupujícího http://www.vls.cz/kontakty.

1.

2.

3.

4.
5.

IV.
Dílčí objednávky a dodací podmínky
Kupující předpokládá zahájení plnění po nabytí účinnosti RD. Samotné uzavření RD neopravňuje
prodávajícího k jakémukoliv plnění. Veškerá plnění na základě RD budou pod dobu její platnosti
probíhat postupem podle § 134 ZVZ.
Jednotlivé dodávky zboží budou kupujícím zahajovány v elektronické podobě objednávkami
prostřednictvím e-mailu dle jeho aktuálních potřeb, a na základě písemných objednávek
prodávajícím realizovány.
V objednávkách, které budou vystavovat organizační jednotky kupujícího uvedené v čl. I této RD,
resp. osoby oprávněné ve věcech technických uvedené v čl. I. této RD za příslušnou organizační
jednotku, budou uvedeny objemy zboží, přepravní dispozice a fakturační údaje.
Prodávající bezodkladně doručenou objednávku potvrdí a potvrzenou objednávku zašle kupujícímu
na e-mailovou adresu, ze které mu byla objednávka zaslána. Tím prodávající přijme objednávku.
Nezašle-li prodávající potvrzenou objednávku kupujícímu do 3 kalendářních dnů od odeslání
objednávky prodávajícím, má se za to, že objednávka mu byla řádně doručena a prodávající
objednávku přijal.

V.
Cena
1. Jednotkové ceny za dodávky zboží sjednané touto RD, uvedené spolu s doložením výpočtu nabídkové
ceny v příloze č. 1 RD, jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran a v souladu s § 2
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto jednotkové ceny jsou
maximální a platné po celou dobu účinnosti RD. K celkové ceně bude účtovaná DPH dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)
v sazbě účinné ke dni převzetí plnění kupujícím.
2. Jednotkové ceny zahrnují veškeré přímé i nepřímé náklady prodávajícího spojené s dodávkou
a předáním zboží kupujícímu.
VI.
Platební ujednání
1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem převzetí zboží a podepsáním předávacího protokolu
osobou oprávněnou k jednání ve věcech technických kupujícího dle čl. I RD.
2. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“)
prodávajícího.
3. Prodávající je oprávněn fakturovat prostřednictvím elektronické faktury až po předchozím souhlasu
kupujícího, ledaže je přijetí elektronické faktury garantováno právními předpisy (zejm.
ZVZ, směrnice 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných
zakázek – dále jen „garantovaná elektronická fakturace“). Souhlas podle předchozí věty, je
oprávněna udělit osoba zastupující kupujícího (osoba oprávněná k jednání ve věcech technických).
V případě elektronické fakturace se ustanovení o fakturaci, která se svou povahou vztahují
k fakturaci v listinné podobě, nebo ta, jež nelze pro elektronickou fakturaci splnit (zejm. o fyzické
zasílací adrese), použijí přiměřeně. Pro odstranění pochybností se pro elektronickou fakturaci
stanoví, že:
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4.

5.

6.

7.

8.

a) jsou-li stanoveny požadavky na další dokumenty tvořící součást faktury (zejm. předávací
protokol) a nelze-li tyto požadavky splnit pro elektronický formát faktury, pak kupující na návrh
prodávajícího (dle poslední věty tohoto odstavce) upřesní způsob předání ostatních součástí faktury
pro elektronickou fakturaci; za okamžik doručení faktury se v takovém případě považuje okamžik,
kdy kupující obdrží veškeré předpokládané dokumenty k faktuře,
b) neužijí se ustanovení o doručení většího počtu vyhotovení/stejnopisů faktury.
Z důvodu předcházení technickým a organizačním komplikacím se smluvní strany dohodly, že
v případě, kdy prodávající hodlá využít elektronickou fakturaci, projedná a upřesní prodávající
proces zasílání elektronických faktur a odchylky od listinné fakturace s osobou zastupující kupujícího
(osoba oprávněná k jednání ve věcech technických) uvedenou ve smlouvě, a to alespoň 15 dnů před
zasláním první elektronické faktury.
Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této RD, dále veškeré náležitosti
uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. K faktuře musí být přiložen předávací protokol potvrzený osobou oprávněnou jednat ve
věcech technických (viz čl. I této RD).
Fakturu prodávající zašle kupujícímu nejpozději do 15 dnů od vzniku práva fakturovat (viz čl. VI.
odst. 1 RD). Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá
za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v poslední den splatnosti odepsána z účtu
kupujícího. Fakturovaná platba bude uhrazena na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
Pokud faktura obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje náležitosti dle této smlouvy, je kupující
oprávněn ji vrátit prodávajícímu k opravě nebo doplnění. V případě oprávněného vrácení faktury
kupujícím běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího
opětovného doručení.
Faktura je prodávajícím vystavována k úhradě na fakturační adresu sídla kupujícího (čl. I. RD) a
zasílána k úhradě na korespondenční adresy příslušných divizí kupujícího:
Korespondenční adresa divize:
Sídlo:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ředitelství divize Hořovice
Slavíkova 106, 262 23 Jince

Korespondenční adresa divize:
Sídlo:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ředitelství divize Horní Planá
Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá

Korespondenční adresa divize:
Sídlo:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ředitelství divize Karlovy Vary
Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary
ry

Korespondenční adresa divize:
Sídlo:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ředitelství divize Mimoň
Nádražní 115, 471 24 Mimoň

Korespondenční adresa divize:
Sídlo:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ředitelství divize Plumlov
Žárovice 31, 798 03 Plumlov

Korespondenční adresa divize:
ředitelství divize Lipník nad Bečvou
Sídlo:
Na Zelince 1147, 751 31 Lipník n. Bečvou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
9. Kupující nebude poskytovat jakékoliv zálohy.
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VII.
Práva a povinnosti obou stran
Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení uvedené v RD
a objednávkách. Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu musí splňovat kvalitativní
požadavky dle této RD.
Prodávající je povinen dodat zboží bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této RD, přičemž za
řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti
v protokolu o předání a převzetí dodávky.
Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího. Stejným
okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na věci.
Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech
skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
Prodávající odpovídá za škody, které vzniknou kupujícímu a třetím osobám porušením povinností
prodávajícího uvedených v této RD nebo porušením právním předpisů a norem.
Strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve věcech,
které se týkají této RD a její realizace, je osoba oprávněná jednat ve věcech technických (viz čl. I.
RD).
Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, které se
týkají této RD a její realizace, je osoba oprávněná jednat ve věcech technických (viz čl. I. RD).
Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě
této RD mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém
jazyce a doručují se buď osobně, doporučenou poštou nebo e-mailem, na doručovací adresy dle této
RD.
Prodávající si je vědom skutečnosti, že kupující má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad
sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Prodávající se proto výslovně zavazuje, že při
realizaci plnění díla dle této smlouvy bude dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména,
nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi
směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které
se na realizaci plnění dle této smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění
prováděn prodávajícím či jeho poddodavatelem. Prodávající se zavazuje zároveň plnit veškeré
povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost dodržování
BOZP.

VIII.
Dodací a reklamační podmínky, záruční doba
1. Prodávající přebírá záruku za zboží na dobu 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem dodání
zboží kupujícímu, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí zboží kupujícím.
2. Kupující je povinen neprodleně písemně ohlásit prodávajícímu záruční vady. Prodávající je povinen
prošetřit reklamaci kupujícího nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace
kupujícího. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na výměnu vadného zboží, a to
v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 14 dnů po nahlášení reklamace, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. Za začátek reklamační doby se považuje den a hodina, kdy byla písemně, tj.
alespoň e-mailem nebo jiným prokazatelným způsobem u prodávajícího uplatněna oprávněná
reklamace.
3. Výměnou vadného zboží není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody způsobené vadným zbožím
včetně nákladů kupujícího spojených s výměnou vadného zboží.
4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením
přístroje.
6. Kupující může místo záruční opravy požadovat odstranění reklamačních vad dodáním náhradního
zboží za zboží vadné, a to ve lhůtě dle čl. VIII. odst. 2 RD.
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IX.
Smluvní pokuty
V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
V případě nedodržení dohodnutého termínu dodání zboží dle čl. III. odst. 1 RD je prodávající povinen
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží bez DPH nedodaného v termínu, a to
za každý započatý den prodlení až do okamžiku řádného dodání zboží.
V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění záruční vady nebo výměnu vadného zboží dle
čl. VIII. RD, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč bez DPH za každý
i započatý den, kdy byla závazná lhůta pro odstranění vady překročena, maximálně však do výše ceny
reklamovaného zboží.
Smluvní pokuty mohou být kombinovány, uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné
uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. Pro účtování smluvních pokut se použije přiměřeně
ustanovení čl. VI. RD. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní
pokuty jednou smluvní stranou vůči druhé smluvní straně. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí
vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto RD zakládá právo smluvní
straně účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní
pokuty.
Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 o. z. a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní
pokuty za porušení povinností prodávajícího nemá vliv na právo kupujícího na náhradu škody vzniklé
z porušení povinnosti prodávajícího, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

X.
Odstoupení od RD
1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této RD nebo její části pro
podstatné porušení RD.
2. Platnost, účinnost a trvání této RD jako celku nebo jen její části končí:
a) uplynutím doby platnosti,
b) písemnou dohodou smluvních stran,
c) zánikem nebo zrušením některé ze smluvních stran bez právního nástupce,
d) písemným odstoupením, vznikne-li některý ze zákonných či smluvních důvodů pro odstoupení,
e) písemným odstoupením z důvodů jejího podstatného porušení.
3. Za podstatné porušení této RD, při kterém vzniká právo odstoupit kupujícímu, se považují tyto
případy:
a) opakované (nejméně 3x) nedodání zboží ve stanoveném termínu nebo množství nebo kvalitě,
b) prodlení s dodáním zboží oproti stanovenému termínu o více jak 10 dnů,
c) opakované (nejméně 3x) nedodržení termínu pro odstranění záruční vady nebo výměny vadného
zboží,
d) uplatnění smluvních pokut ve výši přesahující 20 % z celkové ceny za jednotlivé dodávky zboží
dle výzev,
e) další důvody ve smyslu příslušných ustanovení o. z.

4.
5.

6.

7.

Toto odstoupení od RD se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení nebo práva
na náhradu škody dle § 2005 odst. 2 o. z.
Za podstatné porušení této RD, při kterém vzniká právo odstoupit prodávajícímu, je považováno
prodlení kupujícího se zaplacením faktury po dobu delší než 20 dnů.
Kupující je oprávněn kontrolovat plnění dodávek. Zjistí-li kupující, že prodávající plní veřejnou
zakázku v rozporu se svými povinnostmi, je kupující oprávněn požadovat, aby prodávající odstranil
vady vzniklé vadným prováděním a plnil RD řádným způsobem. Jestliže prodávající tak neučiní
v souladu s RD a ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup prodávajícího by vedl
nepochybně k podstatnému porušení této RD, je kupující oprávněn odstoupit od RD. Prodávající je v
takovém případě povinen uhradit kupujícímu veškeré škody vzniklé z důvodů porušení této RD
prodávajícím.
V případě odstoupení od RD je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit druhé
smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení od RD
neplatné. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od RD zapříčinila, je povinna uhradit druhé
straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od RD.
V případě, kdy je smlouva ukončena odstoupením od smlouvy některou ze smluvních stran, tak účinky
zániku smlouvy jsou dotčeny pouze ty části plnění, které ze strany prodávajícího ještě nebyly
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realizovány. V částech plnění, které již byly realizovány, se postupuje způsobem uvedeným
v odst. 8 tohoto článku RD obdobně.
8. V případě ukončení platnosti RD jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 14 dnů od ukončení platnosti
RD vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající ze RD, pokud se písemně nedohodnou
jinak. Smluvní strany se dále dohodly na vypořádání vzájemných závazků přednostně formou zápočtů
vzájemně fakturovaných částek, a to včetně vypořádání smluvních pokut, sankcí a škod uplatněných
oprávněnou smluvní stranou. Dodávku nedokončenou nebo dodávku do výše uvedené čtrnáctidenní
lhůty prodávajícím nepředanou, kupující prodávajícímu nehradí.
9. Prodávající bere na vědomí, že v případě, že se dopustí pochybení při plnění tohoto smluvního vztahu
(např. nebude opakovaně provádět činnosti dle této smlouvy), může to při naplnění podmínek dle
právních předpisů vést k jeho vyloučení ze zadávacích řízení veřejných zakázek v České republice.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

XI.
Ostatní ujednání
Kupující může zboží užívat dnem jeho převzetí dokladované podpisem předávacího protokolu.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží.
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 RD stvrzuje. Prodávající a další osoby pracující ve prospěch
prodávajícího jsou povinni řídit se pokyny odpovědných zaměstnanců kupujícího.
Prodávající a další osoby pracující ve prospěch prodávajícího jsou povinni řídit se pokyny
odpovědných zaměstnanců kupujícího.
V případě, že prodávající zadá část veřejné zakázky jiným osobám (poddodavatelům), jednoznačně
se stanoví, že jediným garantem plnění této RD je prodávající a na jeho vrub budou řešeny veškeré
záruky a sankce.
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 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 vyplývajících z této RD, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
nahradit uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, tak je prodávající povinen poskytnout
peněžitou náhradu. Veškeré náklady s tím spojené nese prodávající. Kupující neodpovídá za škody,
které prodávající způsobí při plnění podle této RD nebo při plnění v rozporu s ní.
Prodávající i kupující se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o všech
skutečnostech, které znemožňují, resp. podstatně omezují plnění RD nebo závazky smluvních stran,
a to do 7 pracovních dnů ode dne vzniku takové skutečnosti. Smluvní strana, u které tyto skutečnosti
vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení jejich odstranění.

XII.
Platnost a účinnost RD
1. RD se uzavírá jako písemná za použití elektronických prostředků na dobu 24 měsíců od její účinnosti,
nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.
XIII.
Závěrečná ujednání
1. Veškeré změny a doplňky této RD lze činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které
nabývají účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními o. z., a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu
(zejména pak ZVZ).
3. Pokud je ve smlouvě použito časové určení ve dnech bez dalšího upřesnění, jedná se o dny kalendářní.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato RD včetně dodatků a objednávek 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 RD do registru smluv zajistí kupující neprodleně po uzavření RD.
Kupující se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle
druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění RD bez zbytečného odkladu
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5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové
schránky druhé smluvní strany.
Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této smlouvy budou k jejich řešení věcně
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy
v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato
práva a povinnosti není zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn
postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
Smluvní strany se dohodly, že na RD se nepoužijí ustanovení § 1798 až 1800 o. z.
Jestliže jednotlivá ustanovení této RD 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.
Bude-li tato smlouva považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních
předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez
zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a to
v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou smlouvu
stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. Smluvní strany
souhlasí s tím, že se § 2999 odst. 1 o. z. o cenách obvyklých se neuplatní.
Smluvní strany se dohodly, že písemnosti si budou vzájemně doručovat osobně nebo na adresu jejich
sídla nebo místa podnikání zapsané do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku nebo na adresu,
kde skutečně sídlí. Odepře-li některá ze smluvních stran doručovanou písemnost převzít, považuje
se písemnost za doručenou dnem, kdy převzetí písemnosti bylo odepřeno. Nebyl-li na adrese uvedené
ve větě první tohoto odstavce zastižen nikdo, kdo by byl oprávněn za smluvní stranu písemnost
přijmout, doručující osoba písemnost uloží.
Smluvní strany jsou povinny oznámit bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně všechny
změny údajů uvedených v záhlaví této RD, k nimž dojde za trvání RD. V případě porušení této
povinnosti se postup smluvní strany, jíž změna nebyla oznámena, považuje za postup v souladu
s touto RD.
Prodávající prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami zadávacího řízení veřejné zakázky,
na jehož základě se tato smlouva uzavírá (dále jen „zadávací podmínky“), plně jim porozuměl a dále
prohlašuje, že tuto RD bude vykládat ve smyslu těchto zadávacích podmínek, vč. informací
vyplývajících z průběhu zadávacího řízení (zejm. odpovědí na žádosti o dodatečné informace
k zadávacím podmínkám a vysvětlení nabídky). V případě konfliktu mezi ustanoveními této RD a
zadávací dokumentací má přednost výklad dle ustanovení zadávací dokumentace.
Prodávající prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů
a údajů, které musí být dle obecně závazných právních předpisů zveřejněny.
Nedílnou součástí RD je příloha:
Příloha č. 1 - Nabídková cena
Příloha č. 2 – Technická specifikace nabízeného zboží
Smluvní strany prohlašují, že si tuto RD před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Za kupujícího:

22.02.2021
………………………………………………
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Petr Král
ředitel

Za prodávajícího:

22.02.2021
………………………………………………
L.E.S. CR spol. s r.o.
Ing. Viktor Janauer
jednatel
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Příloha č. 1 RD - Doložení výpočtu nabídkové ceny
Identifikace prodávajícího:

Název: L.E.S. CR spol. s r.o.
IČO: 25657411
Statutární orgán nebo osoba příslušně
zmocněná:

Ing. Viktor Janauer

ÚČASTNÍK VYPLNÍ POUZE ZELENĚ
PODBARVENÁ POLE!

Zboží

štěrbinový deskový lapač z PVC (bariérový)

Předpokládané
množství zboží
za 2 roky

MJ

Cena za MJ
(Kč bez
DPH)

Cena za
předpokládané
množství
(Kč bez DPH)

ks

100

440,00

44 000,00

evidenční štítky na lapač (balení 100 ks)

balení

20

350,00

7 000,00

kontrolní štítky na lapač (balení 100 ks)

balení

40

350,00

14 000,00

misky lapače bariérového

ks

70

60,00

4 200,00

víčka misek lapače bariérového

ks

70

30,00

2 100,00

síť na hubení kůrovce (trojnožka + 2
Pheropraxy)

ks

50

2 350,00

117 500,00

síť na hubení kůrovce (2 Pheropraxy)

ks

150

1 800,00

270 000,00

síť na hubení kůrovce (rozměr 8 x 12,5 m,
účinná látka alfa-cypermethrin 1,57 g/kg

ks

810

5 690,00

4 608 900,00

Celková nabídková cena za předpokládané množství zboží za 2 roky

5 067 700,00 Kč
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Příloha č. 2 - Technická specifikace nabízeného zboží
1. Štěrbinový deskový lapač bariérový









Feromonový štěrbinový deskový lapač bariérový na monitorování a odchyt podkorního
a dřevokazného hmyzu je odolný vůči nepříznivým klimatickým vlivům. Použitelný jako jednotlivý
lapač nebo jako hvězdicová kombinace tří lapačů upevněná do speciálního stojanu. Pro účel
odchytu se doplňuje feromonovým odparníkem.
Lapač se skládá ze základního korpusu se štěrbinami, výsuvné misky se sítky pro odtok vody
a víčka misky (trychtýře), které zamezuje zpětnému úniku lapaného hmyzu.
Feromonové odparníky je možné zavěsit do horní vnitřní části lapače, aby se zamezilo
povětrnostním vlivům tak, aby se při vlhkém počasí nepřilepila na vnitřní stěnu lapače.
Výsuvná miska pro odchyt v dolní části lapače má záchytný objem cca 2 l pod úrovní víčka misky,
umožňuje opakovanou kontrolu a vybírání zachyceného hmyzu bez použití nástroje díky
odtokovým otvorům se nehromadí v misce voda.
Materiál: plast - absolutní odolnost vůči nepříznivým klimatickým vlivům, z toho plynoucí úspora
nákladů na zimní stažení lapače a jeho opětovné jarní umístění.
Snadná montáž tří lapačů do hvězdice pomocí speciálního stojanu.

2. Příslušenství k štěrbinovému deskovému lapači




Náhradní miska – plastová, se sítky pro odtok vody
Náhradní víčko – plastové, zabraňující zpětnému úniku lapeného hmyzu z lapače
Štítek kontrolní - sloužící k přehledné evidenci kontroly počtu odchycených brouků v čase
a případné výměny odparníku. Štítek je odolný povětrnostním vlivům a lze na něj psát
propisovací tužkou nebo centrofixem.

Kontroly (Výměny odparníků označ V)
datum počet ks datum počet ks



Štítek evidenční - evidenční štítek, který je základním označením každého lapače pro místní
evidenci v dané lokalitě. Štítek je odolný povětrnostním vlivům a lze na něj psát propisovací
tužkou nebo centrofixem.
Feromonový kůrovcový lapač
Ekologický prostředek ochrany lesa
Nedotýkat se!
Evidenční číslo:

3. Síť na hubení kůrovce – trojnožka, síť + 2 feromonové odparníky (agregační feromon)





Síť z polyetylentereftalátových vláken (PET, polyester) provrstvená formulací alfa-cypermethrinu
s polymerním pojidlem. Nanesení vrstvy se všemi obsahovanými látkami se děje během výrobního
procesu prostřednictvím vodní formulace. Tato vrstva zaručuje dlouhodobý insekticidní účinek.
Systém pojiv zamezuje vymývání účinné látky deštěm. Síť na hubení kůrovce vykazuje okamžitý
kontaktní účinek na hmyz, jelikož je účinná látka lokalizována na povrchu sítě.
Účinná látka sítě: 1,57 g/kg alpha cypermethrin
Dodávka sestává z trojnožky, sítě a 2 feromonových odparníků - agregační feromon založený na
principu kombinace biologických látek s lákavými účinky na lýkožrouta smrkového
Strana 9 z 10

v polopropustné ampuli. Agregační feromon obsažený v ampuli je postupně uvolňován skrz stěnu
odparníku (speciální plast) a láká samce i samice lýkožrouta smrkového. Vyvěšuje se bez úpravy.
Délka účinnosti min. 10 - 14 týdnů. Účinná látka: Ipsdienol, (S)-cis-verbenol
4. Síť na hubení kůrovce – síť + 2 feromonové odparníky (agregační feromon)





Síť z polyetylentereftalátových vláken (PET, polyester) provrstvená formulací alfacypermethrinu s polymerním pojidlem. Nanesení vrstvy se všemi obsahovanými látkami se děje
během výrobního procesu prostřednictvím vodní formulace. Tato vrstva zaručuje dlouhodobý
insekticidní účinek. Systém pojiv zamezuje vymývání účinné látky deštěm. Síť na hubení kůrovce
vykazuje okamžitý kontaktní účinek na hmyz, jelikož je účinná látka lokalizována na povrchu
sítě.
Účinná látka sítě: 1,57 g/kg alpha cypermethrin
K síti jsou dodávány 2 feromonové odparníky - agregační feromon založený na principu kombinace
biologických látek s lákavými účinky na lýkožrouta smrkového v polopropustné ampuli. Agregační
feromon obsažený v ampuli je postupně uvolňován skrz stěnu odparníku (speciální plast) a láká
samce i samice lýkožrouta smrkového. Vyvěšuje se bez úpravy. Délka účinnosti min. 10 - 14
týdnů. Účinná látka: Ipsdienol, (S)-cis-verbenol

5. Insekticidní síť na hubení kůrovce







Impregnovaná umělohmotná síť napuštěná dlouhodobě působícím insekticidem, určená k ochraně
jehličnatého i listnatého uskladněného dřeva v lese proti podkornímu a dřevokaznému hmyzu
(kůrovci, krasci, tesaříci)
Síť z polyetylentereftalátových vláken (PET, polyester) povrstveného formulací alfacypermetrinu
s polymerním pojidlem. Nanesení vrstvy se všemi obsahovanými látkami se děje během výrobního
procesu prostřednictvím vodní formulace. Tato vrstva zaručuje dlouhodobý insekticidní účinek.
Systém pojiv zamezuje vymývání účinné látky deštěm. Síť na hubení kůrovce vykazuje okamžitý
kontaktní účinek na hmyz, jelikož je účinná látka lokalizována na povrchu sítě.
Balení: síť 8 x 12,5 m
Účinná látka: alfa-cypermethrin 1,57 g/l

Strana 10 z 10

