
Prováděcí kupní smlouva
k Rámcové smlouvě na dodávky sadebního materiálu

č. 45/009/2018

Kupující: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

bankovní spojení: 
oprávněná osoba:

(dále jen „Kupující")

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
42196451
CZ42196451
u KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
Ing. Janem Němiclcým, ředitelem LZ Kladská, na záldadě pověření
ze dne 6.1. 2017

na straně jedné

a

Prodávající:

se sídlem/místem podnikání: 
IČO:
DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: 

zastoupený! á): 

bankovní spojení: 

oprávněná osoba:

Lesní školka Vědomice s.r.o.
Lesní 193, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem

28704282
CZ28704282
u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27667 

Miroslavem Pelichovským, jednatelem 

(dále jen „Prodávající") 

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

kupní smlouvu na dodávku sadebního materiálu
(dále jen „Prováděcí smlouva")

I.
Úvodní ustanovení

l.l. Prováděcí smlouva je uzavírána v souladu s Rámcovou kupní smlouvou na dodávky 
sadebního materiálu ze dne 12. 1. 2017 (dále jen „Rámcová smlouva"), a to na základě 
výsledků minitendru realizovaného dle výzvy k podání nabídek ze dne 28. 2. 2018.

Kupující:^*



1.2. Práva a povinnosti smluvních stran (zejména dodací podmínky, platební podmínky, 
odpovědnost za vady, jiné podmínky plnění aj.) seřídí Rámcovou smlouvou, 
nestanoví-li tato Prováděcí smlouva jinak.

1.3. Pojmy uváděné v Prováděcí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jaký 
je jim připisován v Rámcové smlouvě.

II.
Předmět smlouvy

2.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Sadební materiál v množství a specifikaci uvedené 
v příloze této Prováděcí smlouvy, která rovněž plní funkci ceníku (dále jen ,,Ceník“).

2.2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodaný Sadební materiál převzít a zaplatit za něj cenu 
v souladu s čl. 4 Prováděcí smlouvy.

III.
Místo plnění a dodací lhůta

3.1. Prodávající je povinen Sadební materiál dodat (dopravit a předat) Kupujícímu v místě plnění, 
které je pro jednotlivé poptávané položky Sadebního materiálu uvedeno v Ceníku.

3.2. Prodávající je povinen Sadební materiál dodat do místa/míst plnění dle odst. 3.1. Prováděcí 
smlouvy nejpozději do 12. 4. 2018 (datum nejzazšího termínu dodání).

IV.
Cena

4.1. Celková cena za splnění Prováděcí smlouvy je tvořena kupní cenon za dodání Sadebního 
materiálu a cenou za jeho dopravu do místa/míst plnění.

4.2. Veškeré cenové údaje (celková cena za splnění Prováděcí smlouvy, jakož i její podrobné 
členění) jsou obsaženy v Ceníku. Smluvní strany sjednávají, že jednotkové kupní ceny za 
dodávku Sadebního materiálu, jakož i celková cena za dopravu, uvedené v Ceníku, jsou 
stanoveny jako ceny maximálně možné za poskytnutí příslušného plnění a jejich překročení 
není přípustné.

4.3. Kupujícímu bude uhrazena cena pouze za skutečně dodaný Sadební materiál a skutečně 
uskutečněnou dopravu.

V.
Ostatní podmínky

5.1. Kupující je oprávněn kontrolovat kvalitu reprodukčního materiálu před odběrem. Kupující je 
oprávněn být přítomen při vyzvedávání a nakládání reprodukčního materiálu; o takových 
úkonech Prodávající Kupujícího prokazatelně s dostatečným předstihem vyrozumí. 
Reprodukční materiál Prodávající přepraví v uzavřeném prostoru dle podmínek stanovených 
ČSN 48 2116 (bodu 5.4 Doprava) a na žádost Kupujícího v igelitových pytlích, které Kupující 
v takovém případě za tímto účelem Prodávajícímu dodá (požadavek uveden v Ceníku).

Kupujícír"*YH;



5.2. Je-li dohodnuto ošetření reprodukčního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu 
borovému před výsadbou (požadavek uveden v Ceníku), musí být provedeno prokazatelně, 
a to ne dříve než týden před dodáním. Název použitého přípravku a datum ošetření budou 
uvedeny v průvodních listech k reprodukčnímu materiálu v kolonce doplňující údaje 
dodavatele.

VI.
Závěrečná ustanovení

6.1. Nedílnou součástí Prováděcí smlouvy je její příloha - Ceník.
6.2. Prováděcí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom.
6.3. Smluvní strany prohlašují, že Prováděcí smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují 

obsah Prováděcí smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, 
jež jsou pro uzavření Prováděcí smlouvy rozhodující.

V Lázních Kynžvart 

dne..............................

Ve Vědomicích

dne: 05.03.2018

.
ředitel Lesního závodu Kladská 

Lesy České republiky, s.p.

Kupující:



Příloha č. 1 k Prováděcí kupní smlouvě ě. 45/009/2018

Ceník

(Pozn. Uchazeč doplní pouze četvená pole, zelená pole jsou v tabulce dopočtena dle vzorce)

číslo
položky Místo plnění Název dřeviny specifikace SadMat Přírodní lesní oblast 

(PLO)

Lesní vegetační 
stupeň 
(LVS)

Sadební materiál
Výška

SadMat
Třída/TKK

SadMat
Počet kusů

Kupní cena v Kč 
bez DPH za 1 ks 

(bez dopravy)

Kupní cena celkem za 
předpokládaný počet 

kusů
v Kč bez DPH

1
LZ Kladská, areál Školek

Revoluční 320
Lázně Kynžvart

borovice lesní obalovaná CZ-3-3- BO-79-6-2-P 4. bukový 2) sazenice 26-35 5 20 850 9,00 187 650,00

Zadavatel umožňuje dodávku SadMat i z jiné PLO, tak aby byla zachována pravidla přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin dle přílohy ě. 4 k vyhlášce č. 139/2004 Sb.
!!!

2) Hi Zadavatel požaduje u položky t, 1 dodávkiiSad.Mat do 4, LVS H!

Cena za dopravu do místa plnění 1,00

Cena celkem, včetně dopravy £ 187 651,00

Datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem ěi za uchazeče:: OP M Jo /f

Pr<rodávající:Kupující: '




