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Rámcová dohoda č. 2017-3365 

Rámcová dohoda - Dodávky pletiv a příslušenství v letech 2018-2021 

 SMLUVNÍ STRANY 

 
Kupující (zadavatel): 

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:  u Městského soudu v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupený: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem 
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon, e-mail:  
ID datové schránky: bjds93z 
 
a 
 
Prodávající 1 (dodavatel): 
Název: RETIC CZ, s.r.o. 
Sídlo: Jana Nohy 1237, 256 01 Benešov 
IČO: 28499549 
DIČ: CZ28499549 
Zápis v obchodním rejstříku:  spisová značka C 146092 vedená u Městského soudu v Praze 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupený: Ing. Peterem Krankusem, jednatelem 
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Peter Krankus, jednatel 
Telefon, e-mail:  
ID datové schránky: chixgkd 
 
a 
 
Prodávající 2 (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: Danielem Pileckým, jednatelem 
Osoba oprávněná k jednání 
      ve věcech technických:   
Telefon, e-mail:  
ID datové schránky: yjgtcui 
 
a 
 
Prodávající 3 (dodavatel): 
Název: Ridex s.r.o. 
Sídlo: Nádražní 151, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
IČO: 60778571 
DIČ: CZ60778571 
Zápis v obchodním rejstříku:  spisová značka C 6672 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
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Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupený: Janem Richterem, jednatelem 
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon, e-mail:  
ID datové schránky: xa5xn5c 
 
 

uzavřely tuto rámcovou dohodu podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a podle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.z.“), a to dle výsledku zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku Rámcová dohoda - Dodávky pletiv a příslušenství v letech 2018-2021, 
čj. VLS-007878/2017/1900. 

 PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY 

2.1 Předmětem rámcové dohody (dále jen „RD“) je závazek Prodávajícího dodávat lesnická pletiva 
a příslušenství pro mechanickou ochranu lesa (dále jen „zboží“) v požadované kvalitě dle příloh RD 
na místo plnění, a to podle aktuálních potřeb vybraných organizačních složek Kupujícího po dobu 
platnosti RD. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích kupních smluv uzavřených 
na základě této RD postupem dle čl. 4. RD.  

2.2 Prodávající se zavazuje poskytovat veškeré dodávky a s nimi související služby podle této RD. 
Specifikace zboží, podrobný popis Prodávajícím nabízeného zboží, včetně předpokládaného 
množství dodávaného zboží, je uvedeno v příloze č. 1a) a 1b) RD.  

2.3 Kupující bude zboží odebírat dle svých aktuálních potřeb a vyhrazuje si právo neodebrat celé 
předpokládané množství zboží, které je předmětem této RD (např. z důvodu navýšení podílu 
přirozené obnovy lesa, zvyšování podílu alternativních způsobů ochrany kultur a lesa proti zvěři 
apod.). 

2.4 Dodávané zboží musí splňovat kromě specifikace dle přílohy č. 1a) RD i následující podmínky: 

a) musí se jednat o výhradně originální nové zboží, bez vad a nedodělků, 

b) na dodávané zboží musí být Prodávajícím poskytnuta minimální záruční lhůta v délce 24 
měsíců ode dne předání dodávky, tzn. ode dne podpisu dodacího listu pověřeným zástupcem 
Kupujícího, 

c) dodávané zboží musí splňovat také požadavky platných českých technických norem, 
zejména pak: 

ČSN EN 10218-2 (420418) Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 2: Rozměry drátu, 
mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru, 

ČSN 42 6403 (426403) Tažené ocelové dráty kruhového průřezu. Základní rozměrová norma, 

ČSN 42 6406 (426406) Pozinkování tažených ocelových drátů, 

ČSN EN 10223-5 (426432) Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 5: Drátěné ocelové 
kloubové a uzlové sítě na ploty, 

ČSN EN 10223-6 (426433) Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 6: Drátěná ocelová 
pletiva se čtyřúhelníkovými oky, 

ČSN EN 10244-1 (426611) Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na 
ocelových drátech - Část 1: Všeobecné podmínky, 

ČSN EN 10244-2 (426611) Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na 
ocelových drátech - Část 2: Povlaky ze zinku nebo slitin zinku. 

2.5 Součástí předmětu plnění je též: 
a) uskladnění předmětu plnění na vlastní náklady a rizika dodavatele až do okamžiku realizace 

dodávky, 
b) doprava předmětu plnění na místo plnění. 

2.6 Kupující se zavazuje řádně dodané zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu dle 
jednotlivých dílčích kupních smluv. 



 strana 3 / 9   

 MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ  

3.1 Místem plnění dle RD je Česká republika, respektive lesní správy organizačních jednotek 
Kupujícího (divizí) dle jeho aktuální organizační struktury (aktuální seznam organizačních jednotek 
zadavatele a jejich adresy jsou zveřejněny na webu zadavatele http://www.vls.cz/cs/kontakty). 
Konkrétní místa a čas dodání plnění budou upřesněna ve výzvách jednotlivých veřejných zakázek. 
V případě vzájemné dohody smluvních stran může být místo plnění změněno. 

3.2 Veřejné zakázky na jednotlivé dodávky zadávané na základě této RD (dále i jen „minitendry“) 
budou Kupujícím zahajovány, a na základě uzavřených dílčích kupních smluv Prodávajícím 
realizovány, po dobu platnosti RD. 

 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ RD 

4.1 Minitendry budou zadávány postupem podle § 135 ZVZ. 

4.2 Minitendry na základě této RD budou po dobu platnosti RD Kupujícím, jakožto zadavatelem, 
zahajovány odesláním písemné výzvy k podání nabídky. Písemnou výzvou k podání nabídky budou 
vyzváni všichni účastníci RD. Písemná výzva bude obsahovat vedle obecného popisu požadovaného 
plnění tyto náležitosti: 
- informaci o předmětu veřejné zakázky a konkrétních místech plnění, 
- identifikační údaje zadavatele, 
- lhůtu a místo pro podání nabídek, lhůta pro podání nabídek bude stanovena přiměřeně dle 

druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky, avšak minimálně v délce 7 kalendářních 
dnů, 

- údaje o hodnotících kritériích podle § 114 ZVZ (základním hodnotícím kritériem pro zadání 
veřejné zakázky bude nejnižší nabídková cena) 

- požadavky pro zpracování nabídky. 

4.3 V souvislosti s definováním předmětu minitendrů a svých aktuálních provozních potřeb, 
si Kupující vyhrazuje právo zadávat minitendry na všechny organizační jednotky hromadně nebo 
pouze na část z nich, nebo jen na vybrané druhy zboží. 

4.4 V minitendru může v souladu s § 100 ZVZ prodávající zaměnit zboží, které je uvedeno v příloze 
č. 1 RD (např. z důvodu nabídky nového zboží na trhu a ukončení výroby původního apod.) za jiné 
zboží splňující specifikaci požadovanou Kupujícím, a to při dodržení všech podmínek uzavřené RD. 
Záměnou zboží však nemůže dojít ke zvýšení nabídkové ceny.  

4.5 Prodávající podávají své nabídky v minitendru v souladu s podmínkami RD a písemné výzvy 
k podání nabídky. Podmínky RD jsou pro Prodávající, tedy i pro plnění minitendrů, závazné, a to po 
celu dobu platnosti RD. Při zadávání minitendrů nejsou smluvní strany RD oprávněny sjednat 
podstatné změny podmínek RD (§ 131 odst. 5 ZVZ). 

4.6 Dle § 135 odst. 2 písm. b) ZVZ dodavatelé, kteří jsou účastníky RD, nemohou podat společnou 
nabídku na plnění minitendrů. Dodavatel, který je účastníkem RD, nemůže podat společnou nabídku 
s dodavatelem, který není účastníkem RD. Dodavatel, který je účastníkem RD, nemůže být při 
zadávání minitendru poddodavatelem jiného dodavatele, který je účastníkem RD. 

4.7 Pokud ve smyslu ustanovením § 131 ZVZ zadavatel (ve smyslu této RD Kupující) v minitendru 
použije stejná hodnotící kritéria, která byla použita jako hodnotící kritéria při zadávání RD (základní 
hodnotící kritérium nejnižší nabídkové ceny), pak dodavatel (Prodávající) je povinen nabídnout pro 
plnění minitendru alespoň takové podmínky, na jejichž základě s ním byla RD uzavřena. Dodavatel 
(Prodávající) tak ve svých nabídkách na jednotlivé minitendry nesmí překročit jednotkové ceny, 
které uvedl ve své nabídce na uzavření RD a které jsou uvedeny v příloze č. 1 RD. 

4.8 Nabídková cena za kompletní splnění minitendru musí být stanovena jako nejvýše přípustná 
absolutní částkou v českých korunách bez daně z přidané hodnoty (DPH), musí tedy obsahovat 
ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu minitendru v místě plnění, včetně 
nákladů souvisejících. Nabídková cena je při plnění minitendru cenou maximální, nepřekročitelnou 
a platí po celou dobu platnosti RD. 

4.9 Zadavatel posoudí nabídky podané účastníky RD na základě písemné výzvy k podání nabídek. 
Nabídky, které splní požadavky zákona, podmínky RD a požadavky zadavatele uvedené v písemné 
výzvě, postoupí do hodnocení. Na základě hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria 
stanoveného dle ustanovení § 131 odst. 1 ZVZ zadavatel zadá minitendr vybranému dodavateli 
(účastníku RD).  

http://www.vls.cz/cs/kontakty


 strana 4 / 9   

4.10 Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat zadávací řízení na zadání veřejné zakázky na základě 
RD i v plně elektronické formě. 

 DODACÍ PODMÍNKY DLE DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVY 

5.1 Samotné uzavření dílčí kupní smlouvy na základě postupu dle čl. 4. této RD neopravňuje 
vybraného Prodávajícího k jakémukoliv plnění. Veškerá plnění poskytne vybraný Prodávající vůči 
Kupujícímu pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

5.2 Písemná výzva bude Kupujícím odeslána e-mailem na adresu vybraného Prodávajícího 
uvedenou v záhlaví dílčí kupní smlouvy. Prodávající bezodkladně potvrdí Kupujícímu doručení této 
výzvy, a to odpovědí na e-mailovou adresu Kupujícího, ze které mu byla písemná výzva odeslána.  

5.3 Písemná výzva bude obsahovat závazné dispozice k provedení dodávky a přepravní dispozice, 
včetně telefonického spojení na konečné příjemce zboží pro informování o skutečném času 
realizace dodávky a případ nepředvídaných událostí během expedice, která nedovolí dodržet 
sjednanou dobu předání zboží. Vlastní termín dodání zboží je smluven na 10 kalendářních dnů 
po odeslání písemné výzvy Prodávajícímu. 

5.4 O příjezdu vozidla se zbožím bude Prodávající informovat kontaktní osobu Kupujícího 
minimálně den předem telefonicky nebo e-mailem. Pokud Prodávající nedodrží tuto povinnost, 
nemusí Kupující zboží převzít. Seznam kontaktních osob na konečných místech plnění bude uveden 
v čl. 1. dílčí smlouvy uzavřené na základě RD.  

5.5 Veškerá plnění se řídí podmínkami uvedenými v písemné výzvě, dílčí kupní smlouvě a RD. 

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

5.7 Prodávající a další osoby pracující ve prospěch Prodávajícího jsou povinni řídit se pokyny 
odpovědných zaměstnanců Kupujícího. 

 CENY 

6.1 Jednotkové ceny za dodávky zboží sjednané touto RD, uvedené spolu s doložením výpočtu 
nabídkové ceny v  příloze č. 1b) RD, jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran 
a v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Tyto jednotkové ceny jsou 
maximální a platné po celou dobu platnosti RD. 

6.2 Jednotkové ceny nabídnuté za Kupujícím poptávané zboží v minitendru nesmí překročit 
jednotkové ceny zboží, které Prodávající nabídl v RD. 

6.3 Jednotkové ceny obsahují ocenění všech nákladů nutných k řádnému splnění předmětu RD 
a veškeré s tím spojené náklady Prodávajícího, zejména pak: 

 veškeré náklady na dodávku, skladování, přepravu a správu zboží před jeho dodáním, 
 veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace, 
 veškeré náklady, které jsou spojené s jednáním po úřadech a schvalovacím řízením, 
 veškeré náklady na provádění všech příslušných normami a vyhláškami stanovených zkoušek, 
 veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 
 veškeré náklady na pojištění odpovědnosti Prodávajícího a pojištění zboží před jeho dodáním, 
 veškeré náklady na daně a poplatky spojené s plněním, 
 veškeré náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k plnění. 

 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Kupující nebude poskytovat jakékoliv zálohy. Právo fakturovat vzniká Prodávajícímu dnem 
převzetí zboží a podepsáním dodacího listu pověřeným zástupcem Kupujícího. 

7.2 Daňový doklad (faktura) je Prodávajícím vystavován k úhradě na fakturační adresu sídla 
Kupujícího (čl. 1. RD) a zasílán k úhradě na korespondenční adresy příslušných divizí nebo správu 
lesních školek Kupujícího: 

      Korespondenční adresa divize: ředitelství divize Hořovice 
Sídlo: Slavíkova 106, 262 23 Jince 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
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      Korespondenční adresa divize: ředitelství divize Horní Planá 
Sídlo: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  

 
      Korespondenční adresa divize: ředitelství divize Karlovy Vary 

Sídlo: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  

 
      Korespondenční adresa divize: ředitelství divize Mimoň 

Sídlo: Nádražní 115, 471 24 Mimoň 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  

 
      Korespondenční adresa divize: ředitelství divize Plumlov 

Sídlo: Žárovice 31, 798 03 Plumlov 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  

       
      Korespondenční adresa divize: ředitelství divize Lipník nad Bečvou 

Sídlo: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník n. Bečvou 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  

 
      Korespondenční adresa: správa lesních školek Lhota 

Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  

7.3 Faktura musí obsahovat číslo předmětné dílčí kupní smlouvy a veškeré údaje, uvedené 
v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pro 
oprávněnost fakturace musí být k faktuře přiložen dodací list potvrzený pověřeným zástupcem 
Kupujícího. Prodávající zajistí, aby dodací list byl konečným příjemcem řádně potvrzen a z důvodu 
průkaznosti předání obsahoval minimálně podpis zaměstnance Kupujícího, jeho jméno hůlkovým 
písmem a datum převzetí. 

7.4 Doba splatnosti faktury je dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne doručení Kupujícímu. 
V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání Prodávajícím. 
Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti 
odepsána z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího. Fakturovaná platba bude uhrazena 
na účet Prodávajícího uvedeného na faktuře. 

7.5 Pokud faktura obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje náležitosti uvedené v této RD, 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. 

 ODPOVĚDNOST A ZÁRUKA 

8.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za prodlení, za vady a za škody, tak jak tyto druhy 
odpovědnosti vyplývají z RD, příslušných dílčích kupních smluv uzavřených na základě RD 
a příslušných právních předpisů. 

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

8.3 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 rámcové smlouvy stvrzuje. 
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8.4 Prodávající je povinen veškeré činnosti upravené RD vykonávat tak, aby neohrozil životní 
prostředí, majetek České republiky nebo Kupujícího, ani jiných právnických nebo fyzických osob, 
ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. To se týká zejména zákazu manipulace s nalezenou 
municí. 

8.5 Odpovědnost za škody způsobené provozní činností se řídí příslušným ustanovením o.z. 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 dílčí kupní 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. Kupující 
neodpovídá za škody, které Prodávající způsobí při plnění podle RD nebo při plnění v rozporu s ní. 

8.6 Prodávající odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním 
činností upravených RD. Prodávající odpovídá i za porušení platných právních předpisů a škody, 
kterých se dopustí či způsobí jeho zaměstnanci a právnické nebo fyzické osoby pro něj pracující 
cestou do místa plnění, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění. 

8.7 Na dodané zboží musí být Prodávajícím poskytnuta minimální záruční lhůta v délce 24 měsíců 
ode dne převzetí dodávky Kupujícím, tzn. ode dne podpisu dodacího listu pověřeným zástupcem 
Kupujícího, a to na veškeré věcné (materiálové či výrobní) a právní vady dodaného zboží. 

8.8 Vady, na něž se vztahuje záruka dle tohoto článku, je kupující povinen uplatnit nejpozději do 
konce záruční doby. Záruka nemůže být uplatněna, pokud byla vada způsobena nedbalostí, chybou, 
nebo nesprávným použitím zboží Kupujícím. 

8.9 Prodávající garantuje, že v záruční době budou odstraněny veškeré záruční vady do 14 
kalendářních dnů od data jejich prokazatelného nahlášení Kupujícím, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Lhůta uvedená pro odstranění vady se počítá poté, kdy Prodávající obdrží 
písemné nahlášení vady. Za písemné nahlášení se považuje e-mailová zpráva. 

8.10 Pokud má zboží vadu, jejíž odstranění by bylo vzhledem k povaze vady neúměrné, nebo vadu, 
která brání řádnému užívání, bude provedena bezplatná výměna zboží.  Týká-li se vada jen části 
zboží, bude provedena výměna takovéto části zboží. Výměna zboží bude provedena v přiměřené 
lhůtě 14 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Výměnou vadného zboží není 
dotčeno právo kupujícího na náhradu škody způsobené vadným zbožím včetně nákladů kupujícího 
spojených s výměnou vadného zboží. 

 SMLUVNÍ POKUTY 

9.1 V případě nedodržení dohodnutého termínu dodání zboží dle RD je Prodávající povinen zaplatit 
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží nedodaného v termínu, a to za každý započatý 
den prodlení až do okamžiku řádného dodání zboží. 

9.2 V případě prodlení s úhradou faktury se smluvní strany dohodly na úroku z prodlení 
ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. 

9.3 V případě, že Prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění záruční vady nebo výměnu vadného 
zboží dle čl. 8. RD, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 
i započatý den, kdy byla závazná lhůta pro odstranění vady překročena, maximálně však do výše 
ceny reklamovaného zboží. 

9.4 V případě, že Kupující zjistí, že dodané zboží neodpovídá objednávce nebo se nejedná o nové 
originální zboží, je Prodávající povinen, vedle povinnosti provést výměnu zboží dle čl. 8., zaplatit 
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny tohoto zboží. 

9.5 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., o.z. 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 dílčí kupní 
smlouvy uzavřené na základě RD. 

9.6 Smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné 
uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

9.7 Oznámení o uložení smluvní pokuty či sankce musí vždy obsahovat popis a časové určení 
události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo Kupujícího účtovat smluvní pokutu či 
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sankci. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty či sankce. 
Kupující si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty či sankce, a to včetně formou 
zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Prodávajícího vůči Kupujícímu. 

9.8 Pro účtování smluvních pokut se použije přiměřeně ustanovení čl. 7. RD. Smluvní pokuta je 
splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty jednou smluvní stranou vůči 
druhé smluvní straně.  

9.9 Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení. 

 UKONČENÍ PLATNOSTI RD A DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVY 

10.1 Platnost, účinnost a trvání RD jako celku nebo její části, nebo dílčí kupní smlouvy uzavřené 
na jejím základě končí: 

 uplynutím doby platnosti, 
 písemnou dohodou smluvních stran, 
 zánikem nebo zrušením některé ze smluvních stran bez právního nástupce, 
 písemným odstoupením, vznikne-li některý ze zákonných důvodů pro odstoupení, 
 písemným odstoupením z důvodů jejího podstatného porušení. 

10.2 Podstatným porušením RD nebo dílčí kupní smlouvy je: 
 uplatnění smluvních pokut ve výši přesahující 10 % z celkové ceny dílčí kupní smlouvy, 
 opakované (nejméně 3x) nedodání zboží ve stanoveném termínu nebo množství nebo 

specifikaci, 
 prodlení s dodáním zboží oproti stanovenému termínu o více jak 10 dnů, 
 opakovaný (nejméně 3x) výskyt shodné záruční vady, přičemž tato vada bránila běžnému 

užívání zboží,  
 opakované (nejméně 3x) nedodržení termínu pro odstranění záruční vady nebo výměny 

vadného zboží. 

10.3 Odstoupení od RD nebo dílčí kupní smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení nemůže být 
důvodem vzniku jakýchkoliv nároků druhé smluvní strany k účtování odměn, náhrad či smluvních 
pokut. Toto odstoupení se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, pokud nárok již dospěl. 

10.4 Kupující je oprávněn kontrolovat plnění veřejné zakázky. 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 veřejnou zakázku řádným způsobem. Jestliže 
Prodávající tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Prodávajícího by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení této dílčí kupní smlouvy, je Kupující oprávněn odstoupit od 
dílčí kupní smlouvy. Prodávající je v takovém případě povinen uhradit Kupujícímu veškeré škody 
vzniklé z důvodů porušení této dílčí kupní smlouvy Prodávajícím. 

10.5 Kupující je oprávněn od RD odstoupit rovněž v případě, kdy se během trvání RD uzavřené s více 
než jedním účastníkem sníží počet dodavatelů způsobilých plnit veřejnou zakázku na základě RD 
pod 2, a zadavatel tak není schopen na základě této RD zadávat veřejnou zakázku.  

10.6 V případě ukončení platnosti RD jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 14 dnů od ukončení 
platnosti RD vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající z 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 a škod 
uplatněných oprávněnou smluvní stranou. 

 PLATNOST A ÚČINNOST RD 

11.1 RD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

11.2 RD je účinná dnem uveřejnění v registru smluv, nejdříve však 1. 1. 2018, a uzavírá se na dobu 
určitou do 31. 12. 2021. 
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 USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

12.1 Tato RD je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá smluvní 
strana obdrží po jednom výtisku.  

12.2 Veškeré změny a doplňky této RD lze činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
které nabývají účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

12.3 Práva a povinnosti smluvních stran touto RD výslovně neupravené se řídí ustanoveními § 2079 
a násl. o.z. a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu (zejména pak 
ZVZ).  

12.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato RD včetně dodatků a dílčích kupních smluv 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 poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři 
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

12.5 Práva a povinnosti vyplývající z této RD přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Prodávající bez předchozího písemného souhlasu 
Kupujícího oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

12.6 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. 

12.7 Nedílnou součástí této RD jsou: 

Příloha č. 1a – Závazná specifikace 

Příloha č. 1b – Doložení výpočtu celkové nabídkové ceny 

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů (je-li relevantní). 

12.8 Prodávající prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami, plně jim porozuměl, 
bezvýhradně s nimi souhlasí, a že v případě konfliktu mezi zadávací dokumentací a RD má přednost 
ustanovení zadávací dokumentace. Prodávající je s rozsahem dodávek a služeb požadovaných 
Kupujícím pro předmětnou veřejnou zakázku detailně obeznámen, s jejich obsahem bezvýhradně 
souhlasí a veškeré Kupujícím stanovené podmínky považuje z pohledu plnění veřejné zakázky za 
bezvýhradně závazné. 

12.9 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem RD seznámeny, a že RD uzavírají 
na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto 
skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Za Kupujícího: 
 
V Praze dne 15.1.2018 
 
 
 
 
 
 

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

Ing. Josef Vojáček 
ředitel 

 
Za Prodávajícího č. 1 
 
V Benešově dne 2.1.2018 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
RETIC CZ, s.r.o. 

Ing. Peter Krankus 
jednatel 
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Za Prodávajícího č. 2 
 
V Mokrovratech dne 9.1.2018 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Pilecký s.r.o. 
Daniel Pilecký 

jednatel 
 
 

 
Za Prodávajícího č. 3 
 
Ve Vrbně pod Pradědem dne 
19.12.2017 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Ridex s.r.o. 
Jan Richter 

jednatel 
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Příloha smlouvy č. 1a - Závazná specifikace RETIC CZ, s.r.o.

Název veřejné zakázky: Rámcová dohoda - Dodávky pletiv a příslušenství v letech 2018-2021, čj. VLS-007878/2017/1900

A. ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Lesnická pletiva

okrajových vodorovných svislých

cm ks -- cm mm mm mm g/m2

1 Uzlové 44313100-8 min. 160 min. 20 max. 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 1x20 cm max. 15 2 1,6 1,6 min. 60 délka svitku 50 m bm
2 Uzlové 44313100-8 min. 160 min. 20 max. 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 1x20 cm max. 15 2,2 1,8 1,8 min. 60 délka svitku 50 m bm
3 Uzlové 44313100-8 min. 200 min. 22 max. 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm max. 15 2 1,8 1,8 min. 60 délka svitku 50 m bm
4 Uzlové 44313100-8 min. 200 min. 22 max. 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm max. 15 3 2,5 2,5 min 245 délka svitku 50 m bm
5 Uzlové 44313100-8 min. 200 min. 25 max. 16x5 cm, 3x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm max. 15 2,5 2 2 min. 60 délka svitku 50 m bm
6 Uzlové 44313100-8 min. 200 min. 25 max. 16x5 cm, 3x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm max. 15 2,5 2 2 min. 180 délka svitku 50 m bm
7 Svařované, pozinkované 44313100-8 min. 180 - rozměr oka max. 75x100 mm - - délka svitku 25 m bm
8 Svařované, pozinkované 44313100-8 min. 180 - rozměry ok 180 x 60 mm - - délka svitku 25 m bm
9 Svařované, pozinkované 44313100-8 min. 160 - rozměry ok 75 x100 mm - - délka svitku 25 m bm

10 Pozinkované min. 200 - bez napínacího drátu, rozměr ok 50 x 50 mm - - délka svitku 25 m bm
11 Poplastované 19520000-7 min. 180 - poplastované 3 mm, PVC, zelené, velikost oka 50 mm - - délka svitku 25 m bm

12 Poplastované 19520000-7 min. 150 - poplastované 3 mm, PVC, zelené, velikost oka 50 mm - - délka svitku 25 m bm
(1) - Odchylky průměru drátů se řídí příslušnou normou dle ČSN

Příslušenství pro mechanickou ochranu lesa

P. č. Skupina CPV MJ

13 Plastový tubus 19520000-7 ks

14 Plastový tubus 19520000-7 ks

15 Plastový tubus 19520000-7 ks

16 Příslušenství 44192200-4 kg
17 Příslušenství 44192200-4 kg
18 Příslušenství 44192200-4 kg
19 Příslušenství 44333000-3 m
20 Příslušenství 44333000-3 ks
21 Příslušenství 44192200-4 ks

Závazná specifikace předmětu veřejné zakázky - lesnických pletiv a příslušenství pro mechanickou ochranu lesa. V části A. jsou uvedeny zadavatelem požadované vlastnosti. Účastník do části B. uvede skutečnou 
hodnotu parametrů jím nabízeného pletiva a příslušenství. Musí být patrné dodržení všech zadavatelem požadovaných vlastností a technických parametrů uvedených v části A. 

P. č. Skupina CPV

Specifikace lesnického pletiva

MJVýška
Počet 

vodorovných 
drátů

Odstupy vodorovných drátů
(odspodu nahoru)

Odstupy 
svislých 

drátů

Průměr drátů (1)
Gramáž 

zinku
Délka svitku
----------------
Poznámka

2,5-2,6

Specifikace příslušenství pro mechanickou ochranu lesa

skoby zinkované, 3,8 x 40 mm

skoby zinkované, 3,1 x 30 mm
skoby zinkované, 3,4 x 34 mm

zelený voštinový tubus pro ochranu listnatých sazenic lesních dřevin po výsadbě s minimální výškou 120 cm a rozměry min. 10x10 cm, materiál se samovolným rozpadem po 
cca 5 letech, materiál: voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, součástí nabídky musí být pozinkované úpony
zelený voštinový tubus pro ochranu listnatých sazenic lesních dřevin po výsadbě s minimální výškou 150 cm a rozměry min. 10x10 cm, materiál se samovolným rozpadem po 
cca 5 letech, materiál: voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, součástí nabídky musí být pozinkované úpony
zelený voštinový tubus pro ochranu listnatých sazenic lesních dřevin po výsadbě s minimální výškou 170 cm a rozměry min. 10x10 cm, materiál se samovolným rozpadem po 
cca 5 letech, materiál: voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, součástí nabídky musí být pozinkované úpony

min. 1,8 mm
min. 1,8 mm
min. 2 mm

poplastované 3 mm

poplastované 3 mm

napínací drát, 3,5 mm PVC, zelený, balení po 50 m
napínací ráčna, velká, zelená
VR sponky, poplastované, zelené
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B. PODROBNÝ POPIS PRODÁVAJÍCÍM NABÍZENÉHO ZBOŽÍ RETIC CZ, s.r.o.
Lesnická pletiva

okrajových vodorovných svislých
cm ks -- cm mm mm mm g/m2

1 min. 160 min. 20 max. 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 1x20 cm max. 15 2 1,6 1,6 min. 60 délka svitku 50 m bm

2 min. 160 min. 20 max. 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 1x20 cm max. 15 2,2 1,8 1,8 min. 60 délka svitku 50 m bm

3 min. 200 min. 22 max. 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm max. 15 2 1,8 1,8 min. 60 délka svitku 50 m bm

4 min. 200 min. 22 max. 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm max. 15 3 2,5 2,5 min 245 délka svitku 50 m bm

5 min. 200 min. 25 max. 16x5 cm, 3x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm max. 15 2,5 2 2 min. 60 délka svitku 50 m bm

6 min. 200 min. 25 max. 16x5 cm, 3x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm max. 15 2,5 2 2 min. 180 délka svitku 50 m bm

7 min. 180 - rozměr oka max. 75x100 mm - - délka svitku 25 m bm

8 min. 180 - rozměry ok 180 x 60 mm - - délka svitku 25 m bm

9 min. 160 - rozměry ok 75 x100 mm - - délka svitku 25 m bm

10 min. 200 - bez napínacího drátu, rozměr ok 50 x 50 mm - - délka svitku 25 m bm

11 min. 180 - poplastované 3 mm, PVC, zelené, velikost oka 50 mm - - délka svitku 25 m bm

12 min. 150 - poplastované 3 mm, PVC, zelené, velikost oka 50 mm - - délka svitku 25 m bm

Příslušenství pro mechanickou ochranu lesa
P. č. MJ

13 ks

14 ks

15 ks

16 kg

17 kg

18 kg

19 m

20 Napínák PVC / RAL-6005 zelený ks

21 Spona Plotfix PVC VR sponky, poplastované, zelené ks

zelený voštinový tubus pro ochranu listnatých sazenic lesních dřevin po výsadbě s minimální výškou 120 cm a rozměry min. 10x10 cm, materiál se samovolným rozpadem po 
cca 5 letech, materiál: voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy + pozinkované úpony

Uzl. pl. 200/15/25dr/2,0x2,5mm

Plastový tubus 10x10/120cm

P. č. Označení nabízeného lesnického pletiva

Specifikace lesnického pletiva

4-hran PVC 50/3,0mm/150cm

Rebeca 160/75x100/17/1,8mm

4-hr. pl.  50/2,00/200/25m ZN BND

Rebeca 180/75x100/19/2,5mm

4-hran PVC 50/3,0mm/180cm

2,5-2,6

min. 1,8 mm

min. 1,8 mm

min. 2 mm

poplastované 3 mm

MJVýška
Počet 

vodorovných 
drátů

Odstupy vodorovných drátů
(odspodu nahoru)

Odstupy 
svislých 

drátů

Průměr drátů Gramáž 
zinku

Délka svitku
----------------
Poznámka

Plastový tubus 10x10/170cm

Plastový tubus 10x10/150cm

Uzl. pl. 200/15/25dr/2,0x2,5mm

zelený voštinový tubus pro ochranu listnatých sazenic lesních dřevin po výsadbě s minimální výškou 170 cm a rozměry min. 10x10 cm, materiál se samovolným rozpadem po 
cca 5 letech, materiál: voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy  + pozinkované úpony

zelený voštinový tubus pro ochranu listnatých sazenic lesních dřevin po výsadbě s minimální výškou 150 cm a rozměry min. 10x10 cm, materiál se samovolným rozpadem po 
cca 5 letech, materiál: voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy + pozinkované úpony

Uzl. pl. 160/15/20dr/1,6x2,0mm

Uzl. pl. 160/15/20dr/1,8x2,2mm

Uzl. pl. 200/15/22dr/1,8x2,0mm

Uzl. pl. 200/15/22dr/2,5x3,0mm

poplastované 3 mm

Označení nabízeného příslušenství Specifikace příslušenství pro mechanickou ochranu lesa

Rebeca 180/180x60/1,8mm

napínací drát, 3,5 mm PVC, zelený, balení po 50 m

napínací ráčna, velká, zelená

Drát PVC 3,5mm/50m

skoby zinkované, 3,1 x 30 mm

skoby zinkované, 3,4 x 34 mm

skoby zinkované, 3,8 x 40 mmHřebíky U svorky ZN 40 x 3,8

Hřebíky U svorky ZN 34 x 3,4

Hřebíky U svorky ZN 30 x 3,1
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Příloha smlouvy č. 1b - Doložení výpočtu celkové nabídkové ceny RETIC CZ, s.r.o.

Název veřejné zakázky: Rámcová dohoda - Dodávky pletiv a příslušenství v letech 2018-2021, čj. VLS-007878/2017/1900
Doložení výpočtu nabídkové ceny za dobu plnění rámcové dohody, tj. 4 roky. Účastník uvede jednotkové ceny k položkám dle specifikace v příloze 1a.

Položka 
č. 

Podrobný popis prodávajícím nabízeného zboží Předpokládané 
množství za 4 roky

MJ Nabídková cena za MJ (Kč 
bez DPH)

Nabídková cena za 
předpokládané množství
(Kč bez DPH)

1
Uzl. pl. 160/15/20dr/1,6x2,0mm

50 000 bm 17,3700 868 500,00

2
Uzl. pl. 160/15/20dr/1,8x2,2mm

302 250 bm 20,0600 6 063 135,00

3
Uzl. pl. 200/15/22dr/1,8x2,0mm

297 500 bm 22,4400 6 675 900,00

4
Uzl. pl. 200/15/22dr/2,5x3,0mm

212 000 bm 45,4100 9 626 920,00

5
Uzl. pl. 200/15/25dr/2,0x2,5mm

64 500 bm 28,8800 1 862 760,00

6
Uzl. pl. 200/15/25dr/2,0x2,5mm

5 000 bm 34,1800 170 900,00

7
Rebeca 180/75x100/19/2,5mm

5 000 bm 57,5000 287 500,00

8
Rebeca 180/180x60/1,8mm

11 000 bm 35,5000 390 500,00

9
Rebeca 160/75x100/17/1,8mm

15 000 bm 35,5000 532 500,00

10
4-hr. pl.  50/2,00/200/25m ZN BND

6 350 bm 49,5000 314 325,00

11
4-hran PVC 50/3,0mm/180cm

1 100 bm 61,5000 67 650,00

12
4-hran PVC 50/3,0mm/150cm

1 100 bm 51,5000 56 650,00

13
Plastový tubus 10x10/120cm

2 500 ks 22,0000 55 000,00

14
Plastový tubus 10x10/150cm

2 500 ks 26,0000 65 000,00

15
Plastový tubus 10x10/170cm

8 500 ks 30,0000 255 000,00

16
Hřebíky U svorky ZN 30 x 3,1

2 750 kg 35,0000 96 250,00

17
Hřebíky U svorky ZN 34 x 3,4

2 500 kg 35,0000 87 500,00

18
Hřebíky U svorky ZN 40 x 3,8

2 500 kg 35,0000 87 500,00

19
Drát PVC 3,5mm/50m

250 m 2,4785 619,63

20
Napínák PVC / RAL-6005 zelený

250 ks 18,0000 4 500,00

21
Spona Plotfix PVC

25 000 ks 0,3000 7 500,00

Celková nabídková cena 27 576 109,63

Pozn.: Jednotkovou cenu „do rámcové dohody“ by měl účastník stanovit tak, aby ve veřejné zakázce zadávané na základě rámcové dohody, kdy bude  vybírán dodavatel plnění 
na základě nejnižší ceny v konkrétních podmínkách, mohl nabízet reálné jednotkové ceny, které budu zároveň nižší nebo alespoň stejné jako účastníkovy jednotkové 
ceny v rámcové dohodě.
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Příloha smlouvy č. 1a - Závazná specifikace Pilecký s.r.o.

Název veřejné zakázky: Rámcová dohoda - Dodávky pletiv a příslušenství v letech 2018-2021, čj. VLS-007878/2017/1900

A. ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Lesnická pletiva

okrajových vodorovných svislých

cm ks -- cm mm mm mm g/m2

1 Uzlové 44313100-8 min. 160 min. 20 max. 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 1x20 cm max. 15 2 1,6 1,6 min. 60 délka svitku 50 m bm
2 Uzlové 44313100-8 min. 160 min. 20 max. 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 1x20 cm max. 15 2,2 1,8 1,8 min. 60 délka svitku 50 m bm
3 Uzlové 44313100-8 min. 200 min. 22 max. 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm max. 15 2 1,8 1,8 min. 60 délka svitku 50 m bm
4 Uzlové 44313100-8 min. 200 min. 22 max. 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm max. 15 3 2,5 2,5 min 245 délka svitku 50 m bm
5 Uzlové 44313100-8 min. 200 min. 25 max. 16x5 cm, 3x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm max. 15 2,5 2 2 min. 60 délka svitku 50 m bm
6 Uzlové 44313100-8 min. 200 min. 25 max. 16x5 cm, 3x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm max. 15 2,5 2 2 min. 180 délka svitku 50 m bm
7 Svařované, pozinkované 44313100-8 min. 180 - rozměr oka max. 75x100 mm - - délka svitku 25 m bm
8 Svařované, pozinkované 44313100-8 min. 180 - rozměry ok 180 x 60 mm - - délka svitku 25 m bm
9 Svařované, pozinkované 44313100-8 min. 160 - rozměry ok 75 x100 mm - - délka svitku 25 m bm

10 Pozinkované min. 200 - bez napínacího drátu, rozměr ok 50 x 50 mm - - délka svitku 25 m bm
11 Poplastované 19520000-7 min. 180 - poplastované 3 mm, PVC, zelené, velikost oka 50 mm - - délka svitku 25 m bm

12 Poplastované 19520000-7 min. 150 - poplastované 3 mm, PVC, zelené, velikost oka 50 mm - - délka svitku 25 m bm
(1) - Odchylky průměru drátů se řídí příslušnou normou dle ČSN

Příslušenství pro mechanickou ochranu lesa

P. č. Skupina CPV MJ

13 Plastový tubus 19520000-7 ks

14 Plastový tubus 19520000-7 ks

15 Plastový tubus 19520000-7 ks

16 Příslušenství 44192200-4 kg
17 Příslušenství 44192200-4 kg
18 Příslušenství 44192200-4 kg
19 Příslušenství 44333000-3 m
20 Příslušenství 44333000-3 ks
21 Příslušenství 44192200-4 ks

skoby zinkované, 3,8 x 40 mm

skoby zinkované, 3,1 x 30 mm
skoby zinkované, 3,4 x 34 mm

napínací drát, 3,5 mm PVC, zelený, balení po 50 m
napínací ráčna, velká, zelená
VR sponky, poplastované, zelené

Závazná specifikace předmětu veřejné zakázky - lesnických pletiv a příslušenství pro mechanickou ochranu lesa. V části A. jsou uvedeny zadavatelem požadované vlastnosti. Účastník do části B. uvede skutečnou 
hodnotu parametrů jím nabízeného pletiva a příslušenství. Musí být patrné dodržení všech zadavatelem požadovaných vlastností a technických parametrů uvedených v části A. 

P. č. Skupina CPV

Specifikace lesnického pletiva

MJVýška
Počet 

vodorovných 
drátů

Odstupy vodorovných drátů
(odspodu nahoru)

Odstupy 
svislých 

drátů

Průměr drátů (1)
Gramáž 

zinku
Délka svitku
----------------
Poznámka

2,5-2,6

Specifikace příslušenství pro mechanickou ochranu lesa

zelený voštinový tubus pro ochranu listnatých sazenic lesních dřevin po výsadbě s minimální výškou 120 cm a rozměry min. 10x10 cm, materiál se samovolným rozpadem po 
cca 5 letech, materiál: voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, součástí nabídky musí být pozinkované úpony
zelený voštinový tubus pro ochranu listnatých sazenic lesních dřevin po výsadbě s minimální výškou 150 cm a rozměry min. 10x10 cm, materiál se samovolným rozpadem po 
cca 5 letech, materiál: voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, součástí nabídky musí být pozinkované úpony
zelený voštinový tubus pro ochranu listnatých sazenic lesních dřevin po výsadbě s minimální výškou 170 cm a rozměry min. 10x10 cm, materiál se samovolným rozpadem po 
cca 5 letech, materiál: voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, součástí nabídky musí být pozinkované úpony

min. 1,8 mm
min. 1,8 mm
min. 2 mm

poplastované 3 mm

poplastované 3 mm



Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Příloha 1a - specifikace

strana 2

B. PODROBNÝ POPIS PRODÁVAJÍCÍM NABÍZENÉHO ZBOŽÍ Pilecký s.r.o.
Lesnická pletiva

okrajových vodorovných svislých
cm ks -- cm mm mm mm g/m2

1 160 20 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 1x20 cm 15 2 1,6 1,6 60 50 bm bm

2 160 20 10x5 cm; 6x10 cm; 2x15 cm; 1x20 cm 15 2,2 1,8 1,8 60 50 bm bm

3 200 22 10x5 cm; 6x10 cm; 2x15 cm; 3x20 cm 15 2 1,8 1,8 60 50 bm bm

4 200 22 10x5 cm; 6x10 cm; 2x15 cm; 3x20 cm 15 3 2,5 2,5 245 50 bm bm

5 200 25 16x5 cm; 3x10 cm; 2x15 cm; 3x20 cm 15 2,5 2 2 60 50 bm bm

6 200 25 16x5 cm; 3x10 cm; 2x15 cm; 3x20 cm 15 2,5 2 2 180 50 bm bm

7 180 rozměry ok 75x100 mm 25 bm bm

8 180 rozměry ok 180x60 mm 25 bm bm

9 160 rozměry ok 75x100 mm 25 bm bm

10 200 rozměry ok 50x50 mm 25 bm bm

11 180 poplastované, drát 3 mm, oko 50x50mm, zelené 25 bm bm

12 150 poplastované, drát 3 mm, oko 50x50mm, zelené 25 bm bm

Příslušenství pro mechanickou ochranu lesa
P. č. MJ

13 ks

14 ks

15 ks

16 Skoby Zn kg

17 Skoby Zn kg

18 Skoby Zn kg

19 m

20 ks

21 ks

2,5 mm

1,8 mm

1,8 mm

2,0 mm

poplastovaný 3 mm

Uzlové pletivo Premium

Uzlové pletivo lehké

Uzlové pletivo standard

Uzlové pletivo standard

Uzlové pletivo speciál

P. č. Označení nabízeného lesnického pletiva

Specifikace lesnického pletiva

MJVýška
Počet 

vodorovných 
drátů

Odstupy vodorovných drátů
(odspodu nahoru)

Odstupy 
svislých 

drátů

Průměr drátů Gramáž 
zinku

Délka svitku
----------------
Poznámka

Pletivo IDEAL Zn+PVC Super poplastovaný 3 mm

Označení nabízeného příslušenství Specifikace příslušenství pro mechanickou ochranu lesa

Tubus Speciál 120 zelený voštinový tubus pro ochranu listnatých sazenic lesních dřevin po výsadbě s minimální výškou 120 cm a rozměry 10x10 cm, materiál se samovolným rozpadem po cca 5 
letech, materiál: voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, součástí nabídky jsou i pozinkované úpony

Pletivo IDEAL Zn+PVC Super

Uzlové pletivo super

Benita Zn Speciál zesílená

Benita Zn Speciál

Benita Zn Speciál

Pletivo IDEAL Zn bez ND

zelený voštinový tubus pro ochranu listnatých sazenic lesních dřevin po výsadbě s minimální výškou 170 cm a rozměry 10x10 cm, materiál se samovolným rozpadem po cca 5 
letech, materiál: voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, součástí nabídky jsou i pozinkované úpony

skoby zinkované 3,1 x 30 mm

skoby zinkované 3,4 x 34 mm

Svorka IDEAL Zn+PVC

Tubus Speciál 150 zelený voštinový tubus pro ochranu listnatých sazenic lesních dřevin po výsadbě s minimální výškou 150 cm a rozměry 10x10 cm, materiál se samovolným rozpadem po cca 5 
letech, materiál: voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, součástí nabídky jsou i pozinkované úpony

Tubus Speciál 170

Svorka IDEAL Zn+PVC, zelená

skoby zinkované 3,8 x 40 mm

Drát napínací Zn+PVC

Napínák Super Zn+PVC

Drát napínací Zn+PVC 3,5 mm zelený, balení po 50 bm

Napínák Super Zn+PVC, velký zelený
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Příloha smlouvy č. 1b - Doložení výpočtu celkové nabídkové ceny Pilecký s.r.o.

Název veřejné zakázky: Rámcová dohoda - Dodávky pletiv a příslušenství v letech 2018-2021, čj. VLS-007878/2017/1900
Doložení výpočtu nabídkové ceny za dobu plnění rámcové dohody, tj. 4 roky. Účastník uvede jednotkové ceny k položkám dle specifikace v příloze 1a.

Položka 
č. 

Podrobný popis prodávajícím nabízeného zboží Předpokládané 
množství za 4 roky

MJ Nabídková cena za MJ 
(Kč bez DPH)

Nabídková cena za 
předpokládané množství
(Kč bez DPH)

1
Uzlové pletivo lehké

50 000 bm 18,60 930 000,00

2
Uzlové pletivo standard

302 250 bm 23,40 7 072 650,00

3
Uzlové pletivo standard

297 500 bm 25,90 7 705 250,00

4
Uzlové pletivo speciál

212 000 bm 59,90 12 698 800,00

5
Uzlové pletivo super

64 500 bm 34,80 2 244 600,00

6
Uzlové pletivo Premium

5 000 bm 45,60 228 000,00

7
Benita Zn Speciál zesílená

5 000 bm 61,20 306 000,00

8
Benita Zn Speciál

11 000 bm 49,00 539 000,00

9
Benita Zn Speciál

15 000 bm 41,00 615 000,00

10
Pletivo IDEAL Zn bez ND

6 350 bm 62,49 396 811,50

11
Pletivo IDEAL Zn+PVC Super

1 100 bm 76,92 84 612,00

12
Pletivo IDEAL Zn+PVC Super

1 100 bm 64,10 70 510,00

13
Tubus Speciál 120

2 500 ks 24,00 60 000,00

14
Tubus Speciál 150

2 500 ks 32,00 80 000,00

15
Tubus Speciál 170

8 500 ks 35,00 297 500,00

16
Skoby Zn

2 750 kg 38,00 104 500,00

17
Skoby Zn

2 500 kg 38,00 95 000,00

18
Skoby Zn

2 500 kg 38,00 95 000,00

19
Drát napínací Zn+PVC

250 m 1,86 465,00

20
Napínák Super Zn+PVC

250 ks 58,32 14 580,00

21
Svorka IDEAL Zn+PVC

25 000 ks 0,24 6 000,00

Celková nabídková cena 33 644 278,50

Pozn.: Jednotkovou cenu „do rámcové dohody“ by měl účastník stanovit tak, aby ve veřejné zakázce zadávané na základě rámcové dohody, kdy bude  vybírán dodavatel 
plnění na základě nejnižší ceny v konkrétních podmínkách, mohl nabízet reálné jednotkové ceny, které budu zároveň nižší nebo alespoň stejné jako účastníkovy 
jednotkové ceny v rámcové dohodě.
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Příloha smlouvy č. 1a - Závazná specifikace Ridex s.r.o.

Název veřejné zakázky: Rámcová dohoda - Dodávky pletiv a příslušenství v letech 2018-2021, čj. VLS-007878/2017/1900

A. ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Lesnická pletiva

okrajových vodorovných svislých

cm ks -- cm mm mm mm g/m2

1 Uzlové 44313100-8 min. 160 min. 20 max. 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 1x20 cm max. 15 2 1,6 1,6 min. 60 délka svitku 50 m bm
2 Uzlové 44313100-8 min. 160 min. 20 max. 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 1x20 cm max. 15 2,2 1,8 1,8 min. 60 délka svitku 50 m bm
3 Uzlové 44313100-8 min. 200 min. 22 max. 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm max. 15 2 1,8 1,8 min. 60 délka svitku 50 m bm
4 Uzlové 44313100-8 min. 200 min. 22 max. 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm max. 15 3 2,5 2,5 min 245 délka svitku 50 m bm
5 Uzlové 44313100-8 min. 200 min. 25 max. 16x5 cm, 3x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm max. 15 2,5 2 2 min. 60 délka svitku 50 m bm
6 Uzlové 44313100-8 min. 200 min. 25 max. 16x5 cm, 3x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm max. 15 2,5 2 2 min. 180 délka svitku 50 m bm
7 Svařované, pozinkované 44313100-8 min. 180 - rozměr oka max. 75x100 mm - - délka svitku 25 m bm
8 Svařované, pozinkované 44313100-8 min. 180 - rozměry ok 180 x 60 mm - - délka svitku 25 m bm
9 Svařované, pozinkované 44313100-8 min. 160 - rozměry ok 75 x100 mm - - délka svitku 25 m bm

10 Pozinkované min. 200 - bez napínacího drátu, rozměr ok 50 x 50 mm - - délka svitku 25 m bm
11 Poplastované 19520000-7 min. 180 - poplastované 3 mm, PVC, zelené, velikost oka 50 mm - - délka svitku 25 m bm

12 Poplastované 19520000-7 min. 150 - poplastované 3 mm, PVC, zelené, velikost oka 50 mm - - délka svitku 25 m bm
(1) - Odchylky průměru drátů se řídí příslušnou normou dle ČSN

Příslušenství pro mechanickou ochranu lesa

P. č. Skupina CPV MJ

13 Plastový tubus 19520000-7 ks

14 Plastový tubus 19520000-7 ks

15 Plastový tubus 19520000-7 ks

16 Příslušenství 44192200-4 kg
17 Příslušenství 44192200-4 kg
18 Příslušenství 44192200-4 kg
19 Příslušenství 44333000-3 m
20 Příslušenství 44333000-3 ks
21 Příslušenství 44192200-4 ks

skoby zinkované, 3,8 x 40 mm

skoby zinkované, 3,1 x 30 mm
skoby zinkované, 3,4 x 34 mm

napínací drát, 3,5 mm PVC, zelený, balení po 50 m
napínací ráčna, velká, zelená
VR sponky, poplastované, zelené

Závazná specifikace předmětu veřejné zakázky - lesnických pletiv a příslušenství pro mechanickou ochranu lesa. V části A. jsou uvedeny zadavatelem požadované vlastnosti. Účastník do části B. uvede skutečnou 
hodnotu parametrů jím nabízeného pletiva a příslušenství. Musí být patrné dodržení všech zadavatelem požadovaných vlastností a technických parametrů uvedených v části A. 

P. č. Skupina CPV

Specifikace lesnického pletiva

MJVýška
Počet 

vodorovných 
drátů

Odstupy vodorovných drátů
(odspodu nahoru)

Odstupy 
svislých 

drátů

Průměr drátů (1)
Gramáž 

zinku
Délka svitku
----------------
Poznámka

2,5-2,6

Specifikace příslušenství pro mechanickou ochranu lesa

zelený voštinový tubus pro ochranu listnatých sazenic lesních dřevin po výsadbě s minimální výškou 120 cm a rozměry min. 10x10 cm, materiál se samovolným rozpadem po 
cca 5 letech, materiál: voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, součástí nabídky musí být pozinkované úpony
zelený voštinový tubus pro ochranu listnatých sazenic lesních dřevin po výsadbě s minimální výškou 150 cm a rozměry min. 10x10 cm, materiál se samovolným rozpadem po 
cca 5 letech, materiál: voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, součástí nabídky musí být pozinkované úpony
zelený voštinový tubus pro ochranu listnatých sazenic lesních dřevin po výsadbě s minimální výškou 170 cm a rozměry min. 10x10 cm, materiál se samovolným rozpadem po 
cca 5 letech, materiál: voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, součástí nabídky musí být pozinkované úpony

min. 1,8 mm
min. 1,8 mm
min. 2 mm

poplastované 3 mm

poplastované 3 mm
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B. PODROBNÝ POPIS PRODÁVAJÍCÍM NABÍZENÉHO ZBOŽÍ Ridex s.r.o.
Lesnická pletiva

okrajových vodorovných svislých
cm ks -- cm mm mm mm g/m2

1 160 20 max. 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 1x20 cm max. 15 2 1,6 1,6 min. 60 délka svitku 50 m bm

2 160 20 max. 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 1x20 cm max. 15 2,2 1,8 1,8 min. 60 délka svitku 50 m bm

3 200 22 max. 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm max. 15 2 1,8 1,8 min. 60 délka svitku 50 m bm

4 200 22 max. 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm max. 15 3 2,5 2,5 min 245 délka svitku 50 m bm

5 200 25 max. 16x5 cm, 3x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm max. 15 2,5 2 2 min. 60 délka svitku 50 m bm

6 200 25 max. 16x5 cm, 3x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm max. 15 2,5 2 2 min. 180 délka svitku 50 m bm

7 180 - rozměr oka max. 75x100 mm - - délka svitku 25 m bm

8 180 - rozměry ok 180 x 60 mm - - délka svitku 25 m bm

9 160 - rozměry ok 75 x100 mm - - délka svitku 25 m bm

10 200 - bez napínacího drátu, rozměr ok 50 x 50 mm - - délka svitku 25 m bm

11 180 - poplastované 3 mm, PVC, zelené, velikost oka 50 mm - - délka svitku 25 m bm

12 150 - poplastované 3 mm, PVC, zelené, velikost oka 50 mm - - délka svitku 25 m bm

Příslušenství pro mechanickou ochranu lesa
P. č. MJ

13 ks

14 ks

15 ks

16 kg

17 kg

18 kg

19 m

20 ks

21 ks

napínací ráčna, velká, zelená

VR sponky, poplastované, zelené

zelený voštinový tubus pro ochranu listnatých sazenic lesních dřevin po výsadbě s minimální výškou 170 cm a rozměry min. 10x10 cm, materiál se samovolným rozpadem po 
cca 5 letech, materiál: voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, součástí nabídky musí být pozinkované úpony

skoby zinkované, 3,1 x 30 mm

skoby zinkované, 3,4 x 34 mm

skoby zinkované, 3,8 x 40 mm

napínací drát, 3,5 mm PVC, zelený, balení po 50 m

2,5

min. 1,8 mm

min. 1,8 mm

min. 2 mm

poplastované 3 mm

Uzlové 200/25/15/2,5/2,0 ZN 180

Svařované 180/18/6

Svařované 160/10/7,5

4-hranné 200/50/50 ZN bez ND

Napínák PVC zelený

Supertubus 1,7 m

Skoby 3,1 x 30 mm

Skoby 3,4 x 34 mm

Skoby 3,8 x 40 mm

Napínací drát PVC 3,5 mm

P. č. Označení nabízeného lesnického pletiva

Specifikace lesnického pletiva

MJVýška
Počet 

vodorovných 
drátů

Odstupy vodorovných drátů
(odspodu nahoru)

Odstupy 
svislých 

drátů

Průměr drátů Gramáž 
zinku

Délka svitku
----------------
Poznámka

VR sponky

Supertubus 1,5 m zelený voštinový tubus pro ochranu listnatých sazenic lesních dřevin po výsadbě s minimální výškou 150 cm a rozměry min. 10x10 cm, materiál se samovolným rozpadem po 
cca 5 letech, materiál: voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, součástí nabídky musí být pozinkované úpony

Uzlové 160/20/15/2,0/1,6

Uzlové160/20/15/2,2/1,8

Uzlové 200/22/15/2,2/1,8

Uzlové 200/22/15/3/2,5 AS S

4-hranné 180/50/50 PVC

4-hranné 150/50/50 PVC poplastované 3 mm

Označení nabízeného příslušenství Specifikace příslušenství pro mechanickou ochranu lesa

Supertubus 1,2 m zelený voštinový tubus pro ochranu listnatých sazenic lesních dřevin po výsadbě s minimální výškou 120 cm a rozměry min. 10x10 cm, materiál se samovolným rozpadem po 
cca 5 letech, materiál: voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, součástí nabídky musí být pozinkované úpony

Uzlové 200/25/15/2,5/2,0

Svařované 180/10/7,5
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Příloha smlouvy č. 1b - Doložení výpočtu celkové nabídkové ceny Ridex s.r.o.

Název veřejné zakázky: Rámcová dohoda - Dodávky pletiv a příslušenství v letech 2018-2021, čj. VLS-007878/2017/1900
Doložení výpočtu nabídkové ceny za dobu plnění rámcové dohody, tj. 4 roky. Účastník uvede jednotkové ceny k položkám dle specifikace v příloze 1a.

Položka 
č. 

Podrobný popis prodávajícím nabízeného zboží Předpokládané 
množství za 4 roky

MJ Nabídková cena za MJ 
(Kč bez DPH)

Nabídková cena za 
předpokládané množství
(Kč bez DPH)

1
Uzlové 160/20/15/2,0/1,6

50 000 bm 28,00 1 400 000,00

2
Uzlové160/20/15/2,2/1,8

302 250 bm 36,00 10 881 000,00

3
Uzlové 200/22/15/2,2/1,8

297 500 bm 42,00 12 495 000,00

4
Uzlové 200/22/15/3/2,5 AS S

212 000 bm 116,00 24 592 000,00

5
Uzlové 200/25/15/2,5/2,0

64 500 bm 50,00 3 225 000,00

6
Uzlové 200/25/15/2,5/2,0 ZN 180

5 000 bm 66,00 330 000,00

7
Svařované 180/10/7,5

5 000 bm 106,00 530 000,00

8
Svařované 180/18/6

11 000 bm 96,00 1 056 000,00

9
Svařované 160/10/7,5

15 000 bm 90,00 1 350 000,00

10
4-hranné 200/50/50 ZN bez ND

6 350 bm 86,00 546 100,00

11
4-hranné 180/50/50 PVC

1 100 bm 108,00 118 800,00

12
4-hranné 150/50/50 PVC

1 100 bm 90,00 99 000,00

13
Supertubus 1,2 m

2 500 ks 29,00 72 500,00

14
Supertubus 1,5 m

2 500 ks 36,00 90 000,00

15
Supertubus 1,7 m

8 500 ks 41,00 348 500,00

16
Skoby 3,1 x 30 mm

2 750 kg 58,00 159 500,00

17
Skoby 3,4 x 34 mm

2 500 kg 85,00 212 500,00

18
Skoby 3,8 x 40 mm

2 500 kg 58,00 145 000,00

19
Napínací drát PVC 3,5 mm

250 m 43,00 10 750,00

20
Napínák PVC zelený

250 ks 36,00 9 000,00

21
VR sponky

25 000 ks 1,00 25 000,00

Celková nabídková cena 57 695 650,00

Pozn.: Jednotkovou cenu „do rámcové dohody“ by měl účastník stanovit tak, aby ve veřejné zakázce zadávané na základě rámcové dohody, kdy bude  vybírán dodavatel 
plnění na základě nejnižší ceny v konkrétních podmínkách, mohl nabízet reálné jednotkové ceny, které budu zároveň nižší nebo alespoň stejné jako účastníkovy 
jednotkové ceny v rámcové dohodě.
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	7.3 Faktura musí obsahovat číslo předmětné dílčí kupní smlouvy a veškeré údaje, uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pro oprávněnost fakturace musí být k faktuře přiložen dodací list potvrzený po...
	7.4 Doba splatnosti faktury je dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne doručení Kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání Prodávajícím. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částk...
	7.5 Pokud faktura obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje náležitosti uvedené v této RD, je Kupující oprávněn ji vrátit Prodávajícímu k opravě nebo doplnění. V případě oprávněného vrácení faktury Kupujícím běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné...

	8. Odpovědnost a záruka
	8.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za prodlení, za vady a za škody, tak jak tyto druhy odpovědnosti vyplývají z RD, příslušných dílčích kupních smluv uzavřených na základě RD a příslušných právních předpisů.
	8.2 V případě, že Prodávající zadá část plnění jiným osobám (poddodavatelům), jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění je Prodávající a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.
	8.3 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 systémo...
	8.4 Prodávající je povinen veškeré činnosti upravené RD vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo Kupujícího, ani jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. To se týká zej...
	8.5 Odpovědnost za škody způsobené provozní činností se řídí příslušným ustanovením o.z. Pokud činností Prodávajícího dojde ke způsobení škody Kupujícímu nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona...
	8.6 Prodávající odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených RD. Prodávající odpovídá i za porušení platných právních předpisů a škody, kterých se dopustí či způsobí jeho zaměstnanci a právnické nebo...
	8.7 Na dodané zboží musí být Prodávajícím poskytnuta minimální záruční lhůta v délce 24 měsíců ode dne převzetí dodávky Kupujícím, tzn. ode dne podpisu dodacího listu pověřeným zástupcem Kupujícího, a to na veškeré věcné (materiálové či výrobní) a prá...
	8.8 Vady, na něž se vztahuje záruka dle tohoto článku, je kupující povinen uplatnit nejpozději do konce záruční doby. Záruka nemůže být uplatněna, pokud byla vada způsobena nedbalostí, chybou, nebo nesprávným použitím zboží Kupujícím.
	8.9 Prodávající garantuje, že v záruční době budou odstraněny veškeré záruční vady do 14 kalendářních dnů od data jejich prokazatelného nahlášení Kupujícím, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Lhůta uvedená pro odstranění vady se počítá poté, kd...
	8.10 Pokud má zboží vadu, jejíž odstranění by bylo vzhledem k povaze vady neúměrné, nebo vadu, která brání řádnému užívání, bude provedena bezplatná výměna zboží.  Týká-li se vada jen části zboží, bude provedena výměna takovéto části zboží. Výměna zbo...

	9. Smluvní pokuty
	9.1 V případě nedodržení dohodnutého termínu dodání zboží dle RD je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží nedodaného v termínu, a to za každý započatý den prodlení až do okamžiku řádného dodání zboží.
	9.2 V případě prodlení s úhradou faktury se smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
	9.3 V případě, že Prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění záruční vady nebo výměnu vadného zboží dle čl. 8. RD, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den, kdy byla závazná lhůta pro odstranění vady překro...
	9.4 V případě, že Kupující zjistí, že dodané zboží neodpovídá objednávce nebo se nejedná o nové originální zboží, je Prodávající povinen, vedle povinnosti provést výměnu zboží dle čl. 8., zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny tohoto ...
	9.5 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., o.z. a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinnosti Prodávajícího nemá vliv na právo Kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti P...
	9.6 Smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
	9.7 Oznámení o uložení smluvní pokuty či sankce musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo Kupujícího účtovat smluvní pokutu či sankci. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady...
	9.8 Pro účtování smluvních pokut se použije přiměřeně ustanovení čl. 7. RD. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty jednou smluvní stranou vůči druhé smluvní straně.
	9.9 Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení.

	10. Ukončení platnosti RD a dílčí kupní smlouvy
	10.1 Platnost, účinnost a trvání RD jako celku nebo její části, nebo dílčí kupní smlouvy uzavřené na jejím základě 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 důvodů pro odstoupení,
	e) písemným odstoupením z důvodů jejího podstatného porušení.

	10.2 Podstatným porušením RD nebo dílčí kupní smlouvy je:
	a) uplatnění smluvních pokut ve výši přesahující 10 % z celkové ceny dílčí kupní smlouvy,
	b) opakované (nejméně 3x) nedodání zboží ve stanoveném termínu nebo množství nebo specifikaci,
	c) prodlení s dodáním zboží oproti stanovenému termínu o více jak 10 dnů,
	d) opakovaný (nejméně 3x) výskyt shodné záruční vady, přičemž tato vada bránila běžnému užívání zboží,
	e) opakované (nejméně 3x) nedodržení termínu pro odstranění záruční vady nebo výměny vadného zboží.

	10.3 Odstoupení od RD nebo dílčí kupní smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení nemůže být důvodem vzniku jakýchkoliv nároků druhé smluvní strany k účtování odměn, náhrad či smluvních pokut. Toto odstoupení se nedotýká práva na zaplacení smluvní p...
	10.4 Kupující je oprávněn kontrolovat plnění veřejné zakázky. 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 veř...
	10.5 Kupující je oprávněn od RD odstoupit rovněž v případě, kdy se během trvání RD uzavřené s více než jedním účastníkem sníží počet dodavatelů způsobilých plnit veřejnou zakázku na základě RD pod 2, a zadavatel tak není schopen na základě této RD zad...
	10.6 V případě ukončení platnosti RD jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 14 dnů od ukončení platnosti RD vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající z RD, pokud se písemně nedohodnou jinak. Smluvní strany se dále dohodly na vypořádání vzá...

	11. Platnost a účinnost RD
	11.1 RD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
	11.2 RD je účinná dnem uveřejnění v registru smluv, nejdříve však 1. 1. 2018, a uzavírá se na dobu určitou do 31. 12. 2021.

	12. Ustanovení společná a závěrečná
	12.1 Tato RD je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
	12.2 Veškeré změny a doplňky této RD lze činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které nabývají účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
	12.3 Práva a povinnosti smluvních stran touto RD výslovně neupravené se řídí ustanoveními § 2079 a násl. o.z. a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu (zejména pak ZVZ).
	12.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato RD včetně dodatků a dílčích kupních smluv 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 ...
	12.5 Práva a povinnosti vyplývající z této RD přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Prodávající bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí ...
	12.6 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 nevymaha...
	12.7 Nedílnou součástí této RD jsou:
	Příloha č. 1a – Závazná specifikace
	Příloha č. 1b – Doložení výpočtu celkové nabídkové ceny
	Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů (je-li relevantní).
	12.8 Prodávající prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami, plně jim porozuměl, bezvýhradně s nimi souhlasí, a že v případě konfliktu mezi zadávací dokumentací a RD má přednost ustanovení zadávací dokumentace. Prodávající je s rozsahem dodáv...
	12.9 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem RD seznámeny, a že RD uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.
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