RÁMCOVÁ DOHODA
NA DODÁVKY VOLNĚ LOŽENÝCH HNOJIV PRO

LZ KONOPIŠTĚ, LS HLUBOKÁ

Kupující:
se sídlem:

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové
zápis v obchodním rejstříku:
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený:
Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem
IČO:
42196451
DIČ:
CZ42196451
bankovní spojení.
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
č. účtu: 26300511/0100
oprávněná osoba jednat ve věcech technických:
Ing. Miloš Pochobradský, vedoucí Odboru centrálního nákupu
(tel. 956999235, fax 495262391, e-mail: pochobradsky@lesycr.cz)

Prodávající:
AGRO 2000 s.r.o.
se sídlem:
U Barborky 90/1, Podklášteří, 674 01 Třebíč
zápis v obchodním rejstříku:
C 35952 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupený:
Ing. Radkem Kružíkem, jednatelem
IČO:
25586521
DIČ:
CZ25586521
bankovní spojení:
oprávněná osoba jednat ve věcech technických: Ing. Miloš Veselý, tel.: +420 724 049 849, fax:.
e-mail: vesely@agr02000.cz

vzhledem k tomu, že
■ Kupující vyhlásil zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, týkající podlimitní veřejné zakázky na dodávky
s názvem „Dodávky hnojiv (rámcová dohoda)", ev. č. Kupujícího: 099/2018/002.
■

na základě výsledků shora uvedeného zadávacího řízení Kupující rozhodl o přidělení části č. 2,
s názvem Dodávky volně ložených hnojiv pro LZ Konopiště, LS Hluboká shora uvedené
veřejné zakázky Prodávajícímu,

uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, a v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

rámcovou dohodu na dodávky volně ložených hnojiv pro LZ Konopiště, LS Hluboká
(dále jen „Smlouva")

1.

Výkladová ustanovení

Při výkladu obsahu této Smlouvy budou následující pojmy vykládány níže uvedeným způsobem.
Některé pojmy či zkratky mohou být zavedeny (definovány) přímo v textu Smlouvy.

Prodávající:

Kupující:
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1.1.

Dílčí smlouva - smlouva na dodávku volně ložených hnojiv, uzavřená postupem uvedeným
v čl. 5. této Smlouvy. Dílčí smlouvy budou uzavírány jako kupní smlouvy ve smyslu ustanovení
§ 2079 a násl. Občanského zákoníku.

1.2.

Volně ložená hnojivá nebo též jen „hnojivá" - je označení pro volně ložená hnojivá
specifikovaná v příloze č. 1 Smlouvy, jejichž dodávky tvoří předmět této Smlouvy.

1.3.

Nabídka - nabídka Prodávajícího podaná v zadávacím řízení na plnění Veřejné zakázky,
a to její části č. 2, s názvem Dodávky volně ložených hnojiv pro LZ Konopiště, LS
Hluboká.

1.4.

Občanský zákoník - zákon ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.5.

Skladovací prostory - prostory specifikované v odst. 5.5. Smlouvy, ve kterých bude Kupující
skladovat hnojivá dodaná Prodávajícím na základě této Smlouvy.

1.6.

Veřejná zakázka - podlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem „Dodávky hnojiv
(rámcová dohoda)", ev. č. Kupujícího: 099/2018/002, zadávaná ve zjednodušeném
podlimitním řízení.

1.7.

Zákon o hnojivech - zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přídavcích a substrátech a agrochemickém zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

1.8.

Zákon o ZVZ - zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
__________________ 2.

Úvodní ustanovení________________________________

2.1.

Účelem Smlouvy je zabezpečení dodávek volně ložených hnojiv po dobu trvání Smlouvy,
a to dle aktuálních potřeb Kupujícího.

2.2.

Touto Smlouvou jsou sjednány obchodní, platební a další podmínky dodávek hnojiv,
a to včetně sjednání postupu při uzavírání Dílčích smluv.

2.3.

Smluvní strany sjednávají, že na základě této Smlouvy se Prodávající nestává výhradním
dodavatelem volně ložených hnojiv pro Kupujícího (tj. Kupujícímu nevzniká povinnost
nakupovat volně ložená hnojivá výhradně u Prodávajícího).

2.4.

Prodávající dále prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s právem Kupujícího neodebrat
od Prodávajícího hnojivá v plném rozsahu předpokládaném (uvedeném) v zadávacích
podmínkách Veřejné zakázky.

3.

Základní ustanovení

3.1.

Prodávající se na základě této Smlouvy zavazuje dodávat Kupujícímu průběžně po celou dobu
trvání Smlouvy volně ložená hnojivá, a to v souladu s podmínkami sjednanými v této Smlouvě
a jejích přílohách a v Dílčích smlouvách a dále převádět na Kupujícího vlastnické právo
k dodávaným hnojivům.

3.2.

Kupující se touto Smlouvou zavazuje převzít od Prodávajícího řádně a včas dodaná hnojivá
odpovídající specifikaci dle přílohy č. 1 Smlouvy a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu, a to
v souladu s podmínkami sjednanými v této Smlouvě a jejích přílohách a v Dílčích smlouvách.

3.3.

V průběhu plnění této Smlouvy je Kupující oprávněn objednávat hnojivá v plné šíři uvedené
v příloze č. 1 této Smlouvy, a to dle svých aktuálních potřeb. Předpokládaná množství
odebraných hnojiv (a to za celou dobu plnění této Smlouvy vychází z předpokladů Kupujícího,
přičemž je pouze informativního charakteru (slouží pro informaci uchazečům ohledně
předpokládaného objemu/rozsahu dodávek, resp. pro stanovení nabídkové ceny pro účely
hodnocení). Množství skutečně dodaných hnojiv bude vycházet z konkrétních aktuálních potřeb
Kupujícího. Kupující tak není povinen objednat a odebrat celý předpokládaný objem hnojiv
uvedený v příloze č. 1 této Smlouvy.

Kupující:

Prodávající:
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4*

Specifikace volně ložených hnojiv

4.1.

Předmětem této Smlouvy jsou dodávky volně ložených hnojiv specifikovaných v příloze č. 1 této
Smlouvy.

4.2.

Prodávající bude Kupujícímu na základě této Smlouvy dodávat výhradně taková hnojivá, která
budou upotřebitelná minimálně 1 rok ode dne dodání příslušného hnojivá Kupujícímu (tj.
hnojivá, jejichž doba expirace není ke dni dodání Kupujícímu kratší než jeden rok). Tato
skutečnost bude vždy deklarována v dodacím listu vystaveném Prodávajícím v souladu
sodst. 5.10. Smlouvy, přičemž v dodacím listu bude vždy současně uvedeno datum expirace
každého dodávaného hnojivá.

4.3.

Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu na základě této Smlouvy výhradně hnojivá splňující
požadavky stanovené v § 3 Zákona o hnojivech a současně spadající do jednoho z následujících
režimů hnojiv: (i) režim registrovaných hnojiv, nebo (ii) režim ohlášených hnojiv, nebo (iii)
režim hnojiv ES, nebo (iv) režim vzájemně uznaných výrobků. Pro účely plnění této Smlouvy
budou aplikovány následující definice režimů hnojiv dle bodů (i) až (iv):
I.
Registrovaná hnojivá
Jedná se o hnojivá, kterým byla v souladu s § 4 a násl. zákona o hnojivech Ústředním
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen ,,ústav“) udělena registrace, přičemž
tato registrace musí být platná vždy ke dni dodání příslušného hnojivá Kupujícímu.
II.
Ohlášená hnojivá
Jedná se o hnojivá, která v souladu s § 3a zákona o hnojivech (resp. vyhláškou č. 474/2000 Sb.,
o stanovení požadavků na hnojivá, ve znění pozdějších předpisů) obdržela písemný souhlas
ústavu s ohlášením, přičemž tento souhlas musí být platný vždy ke dni dodání příslušného
hnojivá Kupujícímu.
III.
Hnojivá ES
Jedná se o hnojivá deklarovaná jako „HNOJIVÁ ES“, která není třeba v České republice
registrovat ani ohlašovat, a která tedy mohou být za podmínek stanovených zákonem o
hnojivech přímo uváděna do oběhu. Prodávající je oprávněn dodávat Kupujícímu pouze taková
hnojivá deklarovaná jako „HNOJIVÁ ES“, která ke dni dodání Kupujícímu splňují požadavky
stanovené Nařízením EP a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech, v platném
znění.
IV.
Vzájemně uznané výrobky
Jedná se o hnojivá spadající do režimu tzv. vzájemně uznaných výrobků ve smyslu Nařízení EP a
Rady (ES) č. 764/2008, ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se
uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s
právními předpisy na trh v jiném členském státě, v platném znění. Jedná se o zohlednění
principu volného oběhu zboží v rámci EU, na základě kterého výrobek, který je zákonným
způsobem uváděn do oběhu v jedné členské zemi EU, musí být akceptován i v dalších zemích
EU. Kupující tedy akceptuje tzv. neharmonizované výrobky, v tomto případě hnojivá, která
nespadají pod Nařízení EP a Rady č. 2003/2003 (Hnojivá ES), budou-li mít ke dni dodání
Kupujícímu charakter vzájemně uznaných výrobků ve smyslu Nařízení EP a Rady (ES) č.
764/2008. Prodávající však odpovídá za soulad takovéhoto dodávaného hnojivá se zvláštními
předpisy ČR, které stanoví závazné povinnosti a limity, a to zejména z důvodu bezpečnosti a
ochrany zdraví či životního prostředí (např. limity pro těžké kovy).
Pokud některé z hnojiv uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy bude v průběhu trvání Smlouvy z
příslušného režimu vyřazeno, je Prodávající povinen Kupujícího o této skutečnosti bezodkladně
informovat. Kupující je v takovém případě oprávněn rozhodnout se pro postup dle odst. 10.5.
této Smlouvy.

_____5.

Postup při uzavírání Dílčích smluv, realizace dodávek a dodací podmínky_____

5.1.

Prodávající se zavazuje dodávat hnojivá na základě Dílčích smluv uzavíraných průběžně
smluvními stranami na základě Smlouvy za podmínek stanovených ve Smlouvě. Kupující je
oprávněn objednávat hnojivá v plné šíři sortimentu uvedeného v příloze č. 1 Smlouvy,
a to v množství a četnosti dle svých aktuálních potřeb.

5.2.

Dílčí smlouvy budou smluvními stranami uzavírány na základě písemné výzvy Kupujícího
k poskytnutí plnění a jejího písemného potvrzení Prodávajícím. Za písemnou výzvu k poskytnutí
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plnění se považuje běžná písemná objednávka Kupujícího, která musí obsahovat minimálně
následující údaje:
■ označení (název) požadovaného hnojivá dle přílohy č. i Smlouvy;
0 požadované množství hnojivá (počet kg);
■ místo, kam má být konkrétní objednávané množství hnojivá dodáno (skladovací prostory ve
smyslu odst. 5.5. této Smlouvy), a požadovaný termín (datum a čas) dodání hnojivá;
■ předběžný údaj o kupní ceně (konečná/fakturovaná výše kupní ceny bude stanovena na
základě údaje o skutečném množství/váze dodaného hnojivá uvedeného v dodacím listu, a to
postupem dle čl. 7 Smlouvy).
Písemná forma objednávky je zachována i v případě, kdy je objednávka učiněna prostřednictvím
faxu/e-mailu na adresu oprávněné osoby Prodávajícího.
5.3.

Prodávající je povinen písemně potvrdit přijetí každé objednávky Kupujícího (výzvy k poskytnutí
plnění), a to nejpozději následující pracovní den po doručení takovéto objednávky. Potvrzení
je možno učinit prostřednictvím faxu/e-mailu. Dílčí smlouva se považuje za uzavřenou dnem
doručení potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu. Nepotvrdí-li Prodávající přijetí
objednávky ve lhůtě dle věty první, platí, že výzva (objednávka) byla přijata následující pracovní
den po jejím doručení Prodávajícímu.

5.4.

Obsah jednotlivých Dílčích smluv nesmí být v rozporu s ujednáními obsaženými v této Smlouvě
a jejích přílohách. V případě rozporu Dílčí smlouvy s touto Smlouvou a/nebo jejími přílohami
mají přednost ujednání obsažená v této Smlouvě či jejích přílohách, s výjimkou případů, kdy tato
Smlouva výslovně připouští odchylné ujednání v Dílčí smlouvě.

5.5.

Místem dodání volně ložených hnojiv jsou skladovací prostory organizační jednotky Kupujícího
(LZ Konopiště) nalézající se na adrese: Mydlářka, a.s., ACHS - Struhařov, 256 01 Benešov.
Prodávající je povinen provést dodání hnojivá do skladovacích prostor Kupujícího. Prodávající je
povinen řídit se při vykládce hnojivá příkazy udělenými pracovníkem odpovědným za tyto
skladovací prostory.
Prodávající bere na vědomí, že skladovací prostory jsou uzpůsobeny k provozu nákladních
automobilů nebo nákladních automobilů s přívěsem, přičemž tyto nákladní automobily nebo
přívěsy musí mít třístranné sklápění korby.

5.6.

Prodávající je povinen dodat (složit) objednaná hnojivá Kupujícímu do skladovacích prostor
v termínu (den a hodinu) určeném Kupujícím v objednávce podle odst. 5.2. Smlouvy, nebúde-li
v konkrétním případě smluvními stranami dohodnuto jinak.

5.7.

Termín a čas dodání hnojivá stanovený Kupujícím v objednávce (dodací lhůta) nesmí být kratší
než 5 pracovních dnů od odeslání objednávky Prodávajícímu.

5.8.

V případě, že objednávka Kupujícího nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 5.2. Smlouvy,
je Prodávající povinen o této skutečnosti Kupujícího informovat nejpozději následující pracovní
den po obdržení objednávky a objednávku mu vrátit (pokud Prodávající v této lhůtě Kupujícímu
objednávku nevrátí je objednávka považována za bezvadnou). V takovém případě bude stanoven
nový termín dodání hnojivá, a to v souladu s pravidly stanovenými v tomto čl. Smlouvy.

5.9.

Kupující bude zjišťovat skutečné množství dodaného (odebraného) hnojivá pomocí vážního
zařízení nacházejícího se ve skladovacích prostorách Kupujícího. Takto zjištěné množství hnojivá
uvede Prodávající v dodacím listu vystaveném dle odst. 5.10. Smlouvy.

5.10. Po řádném zvážení dodaného hnojivá ve skladovacích prostorách Kupujícího vystaví Prodávající
dodací list s uvedením množství (hmotnosti) skutečně dodaného hnojivá, který Kupující potvrdí
svým podpisem. Okamžikem potvrzení dodacího listu se považuje příslušné hnojivo za dodané
Kupujícímu.
5.11. Vlastnické právo k volně loženému hnojivu přechází na Kupujícího okamžikem podpisu
dodacího listu.

6.
6.1.

Další podmínky plnění

Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu bezplatně přehled o realizovaných dodávkách
hnojiv za jednotlivé kalendářní měsíce vždy do pátého dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém byly dodávky realizovány, a to v elektronické podobě
ve formátu dohodnutém smluvními stranami. Tento přehled bude zpracován vždy v členění
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dle jednotlivých organizačních jednotek (LZ, LS) Kupujícího, přičemž bude obsahovat alespoň:
název organizační jednotky, označení dodaného zboží (název hnojivá dle přílohy č. i Smlouvy),
množství, cenu bez DPH, cenu s DPH, datum a č. faktury.
6.2. Prodávající se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy bude disponovat dostatečnými zásobami
hnojiv, případně že provede jiná vhodná opatření tak, aby hnojivá objednaná Kupujícím byla
dodána ve lhůtě podle odst. 5.7. Smlouvy.
7.

Kupní cena

7.1.

Kupující bude Prodávajícímu hradit cenu pouze za skutečně dodaná hnojivá, a to
dle jednotkových cen (cen za 1 kg hnojivá) uvedených v příloze č. 1 Smlouvy, odpovídajících
nabídkovým jednotkovým cenám uvedeným Prodávajícím vjeho Nabídce. Předběžná cena
za dodávku hnojiv bude vždy uvedena v Dílčí smlouvě (resp. v objednávce).
Skutečná/fakturovaná cena bude stanovena na základě údajů uvedených v dodacím listu
potvrzeném Kupujícím, a to níže uvedeným postupem.

7.2.

Kupní cena bude vždy určena na základě jednotkových cen jednotlivých druhů hnojiv (tj. cen za 1
kg hnojivá) stanovených v příloze č. 1 Smlouvy tak, že bude odpovídat součinu množství
skutečně dodaných hnojiv (dle Kupujícím potvrzeného dodacího listu) a jednotkové ceny
příslušného druhu hnojivá.

7.3.

Smluvní strany sjednávají, že jednotkové ceny hnojiv uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, vyčíslené
v Kč bez DPH, mají charakter ceny finální (maximálně přípustné), tj. zahrnují veškeré náklady
spojené s plněním této Smlouvy - dodávkou hnojiv Kupujícímu (jako např. náklady na nakládku,
dopravu a složení hnojiv ve skladovacích prostorách Kupujícího, náklady na pojištění během
dopravy, apod.). Prodávající tak není v souvislosti s plněním této Smlouvy oprávněn účtovat a
požadovat na Kupujícím úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek. Tyto jednotkové ceny hnojiv
nemohou být po dobu trvání této Smlouvy překročeny (navýšeny).

7.4.

Jednotkové kupní ceny (cena za 1 kg hnojivá) jsou v příloze č. 1 Smlouvy vyčísleny v Kč bez DPH.
K těmto cenám bude vždy připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání hnojivá Kupujícímu
(dle údajů uvedených v potvrzeném dodacím listu). DPH se pro účely této Smlouvy rozumí
peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

______________________________ 8.

Platební podmínky

_______________________

8.1.

Kupní cena za skutečně dodaná hnojivá bude Kupujícím hrazena na základě řádných daňových
dokladů - faktur vystavených Prodávajícím a řádně doručených Kupujícímu (příslušné
organizační jednotce Kupujícího). Údaje potřebné pro vystavení faktury uvede Kupující
v objednávce.

8.2.

Kupující nebude poskytovat jakékoliv zálohy na kupní cenu.

8.3.

Fakturu je Prodávající povinen vystavit a doručit Kupujícímu vždy do 14 dní od řádného splnění
každé Dílčí smlouvy, tj. od řádného dodání hnojiv podle objednávky Kupujícího uskutečněné
v souladu se Smlouvou.

8.4.

Faktury musí mít splatnost vždy minimálně 21 dní od doručení řádně vystavené faktury
Kupujícímu.

8.5.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury musí
být kopie objednávky Kupujícího a dodacího listu potvrzeného Kupujícím. V případě, že faktura
nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či nebude splňovat některý požadavek
stanovený Smlouvou, nelze takovouto fakturu považovat za řádně vystavenou a Kupující je
oprávněn vrátit takovouto fakturu Prodávajícímu. Lhůta splatnosti v takovém případě neběží,
přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury.

8.6. Veškeré cenové údaje podle Smlouvy musí být uvedeny v českých korunách a veškeré platby
podle Smlouvy budou prováděny v české měně.

Prodávající:
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8.7.

Kupní cena je uhrazena včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu
Kupujícího ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího nejpozději v den splatnosti kupní ceny
podle příslušné faktury.

8.8. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Prodávající oprávněn požadovat
na Kupujícím úrok z prodlení ve výši sjednané v odst. 11.11. této Smlouvy. Prodávající není
oprávněn požadovat náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení Kupujícího s úhradou kupní
ceny.
8.9.

Prodávající není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Kupujícího. Pohledávky
a nároky Prodávajícího vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nesmějí být postoupeny třetím
osobám, zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. Jakékoliv právní jednání učiněné
Prodávajícím v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy bude považováno za příčící se dobrým
mravům.

8.10. Stane-li se Prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto
písemně informovat Kupujícího.
8.11. Bude-li Prodávající ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve
smyslu § 106a zákona o DPH, je Kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané
hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Prodávající
obdrží pouze cenu předmětu koupě bez DPH.

9.

Odpovědnost za vady a záruka za j akost

9.1.

Prodávající odpovídá za vady hnojiv podle § 2099 a násl. Občanského zákoníku. Nároky
Kupujícího z odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí § 2106 a násl. Občanského zákoníku.

9.2.

Prodávající poskytuje na hnojivá záruku za jakost/použitelnost ve smyslu § 2113 a násl.
Občanského zákoníku, a to po dobu běhu expirační doby uvedené Prodávajícím v dodacím listu
v souladu s odst. 4.2. této Smlouvy ve vztahu k jednotlivým dodaným hnojivům, vždy však
minimálně po dobu 12 měsíců ode dne dodání hnojiv Kupujícímu. Poskytnutá
záruka na hnojivá dodaná na základě této Smlouvy počíná běžet vždy dnem dodání hnojivá
Kupujícímu.

9.3.

Kupující je povinen vady hnojiv oznámit (reklamovat) Prodávajícímu písemně. Písemná forma
oznámení vad je zachována i v případě, kdy je toto oznámení učiněno prostřednictvím faxové
zprávy či elektronické pošty (e-mailem). Oznámení musí obsahovat označení druhu hnojivá,
stručný
popis
toho,
v čem
je
vada
spatřována, číslo
dodacího
listu
a množství vadného hnojivá. Současně s oznámením vady dodaných hnojiv sdělí Kupující
Prodávajícímu nárok z vady hnojiv (způsob vyřízení reklamace), který si Kupující zvolil
v souladu s § 2099 a násl. Občanského zákoníku.

9.4.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění, nejpozději
do 3 týdnů od oznámení vad a uplatnění nároku z vad hnojiv, pokud se smluvní strany
v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.

9.5.

Na základě oznámení vad hnojiv je Prodávající povinen vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy
byly vady hnojiv Prodávajícímu oznámeny, v čem Kupující vady hnojiv spatřuje a jaký způsob
vyřízení reklamace Kupující požaduje. Po vyřízení reklamace je Prodávající povinen vydat
Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

9.6.

V případě oprávněné reklamace je Prodávající povinen nahradit Kupujícímu veškeré náklady,
které Kupující účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním nároku z vad hnojiv. Náhradu těchto
nákladů poskytne Prodávající na základě písemné výzvy Kupujícího doručené Prodávajícímu.
Náhrada nákladů je splatná do 21 dnů ode dne doručení výzvy podle předchozí věty.

10.

Další práva a povinnosti smluvních stran, další ujednání

10.1. Prodávající je povinen plnit veškeré své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a jednotlivých
Dílčích smluv s odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto
Smlouvou a pokyny Kupujícího.
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10.2. Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu součinnost potřebnou k řádnému plnění
povinností Prodávajícího dle této Smlouvy.
10.3. Prodávající odpovídá za veškerou škodu vzniklou Kupujícímu nebo třetím osobám v souvislosti
s plněním, nedodržením nebo porušením jakékoliv povinnosti Prodávajícího vyplývající z této
Smlouvy, resp. Dílčích smluv.
10.4. Prodávající je povinen neprodleně oznámit Kupujícímu jakoukoliv skutečnost, která by mohla
mít, byť i jen částečně, vliv na schopnost Prodávajícího plnit své povinnosti vyplývající z této
Smlouvy a jednotlivých Dílčích smluv. Takovým oznámením však Prodávající není zbaven
povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy a jednotlivých Dílčích smluv řádně
a včas.
10.5. Smluvní strany shodně konstatují, že Kupující si v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky
vyhradil právo požadovat od Prodávajícího poskytnutí dodávek hnojiv o shodné specifikaci
uvedené v příloze č. 1 Smlouvy v případě ukončení uvádění na trh některého z Prodávajícím
nabízených hnojiv, je-li takové hnojivo k dispozici (a to zejména pro případ situace popsané
vodst. 4.3. Smlouvy). Kupující v tomto případě bude postupovat tak, že písemně vyzve
Prodávajícího k podání nabídky. Kupující si vyhrazuje právo nabídku předloženou Prodávajícím
v konkrétním případě neakceptovat. Smluvní strany sjednávají, že nebude-li v konkrétním
případě sjednáno něco jiného, budou se smluvní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím,
vyplývající z takto uzavřených kupních smluv, v rozsahu těmito kupními smlouvami
neupraveném, řídit touto Smlouvou.

11.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že Prodávající bude v prodlení s dodáním hnojiv (tj. Prodávající nedodá Kupujícímu
hnojivá včas, do sjednaného místa plnění či bez vad), je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny hnojiv (bez DPH), kterých se toto prodlení týká, a to za každý
i započatý den prodlení.
11.2. V případě, že Prodávající bude v prodlení s vyřízením reklamace podle odst. 9.4. Smlouvy,
je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny hnojiv
(bez DPH), kterých se toto prodlení týká, a to za každý i započatý den prodlení.
11.3. V případě, že Prodávající poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto Smlouvou
a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Kupujícím, je povinen zaplatit Kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
11.4. Pro jeden případ porušení povinností stanovených Smlouvou nelze kumulativně uplatnit více
smluvních pokut. Kupující je oprávněn požadovat smluvní pokutu, která je stanovena za každý
den prodlení, jen za dobu ode dne porušení příslušné povinnosti do dne, kdy došlo k jejímu
splnění, nejpozději však do dne, kdy dojde k ukončení této Smlouvy.
11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je
zajištěno smluvními pokutami, jakož i s ohledem na charakter plnění zajišťovaného
Prodávajícím dle Smlouvy, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy
za přiměřené.
11.6. Vznikem povinnosti Prodávajícího zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ani zaplacením smluvní
pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo Kupujícího na náhradu škody vzniklé porušením
povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, v plném rozsahu.
11.7. Vznikem povinnosti Prodávajícího zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ani zaplacením smluvní
pokuty nezaniká povinnost Prodávajícího splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou
zajištěno; Prodávající je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.
11.8. Vznikem povinnosti Prodávajícího zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ani zaplacením smluvní
pokuty nezaniká právo Kupujícího odstoupit od Smlouvy nebo od Dílčí smlouvy. Odstoupením
od Smlouvy či odstoupením od Dílčí smlouvy nezaniká nárok Kupujícího na smluvní pokutu,
k jejímuž zaplacení Prodávajícímu již vznikla povinnost.
11.9. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění
Prodávajícímu. Kupující je oprávněn svou pohledávku, splatnou i nesplatnou, za Prodávajícím
z titulu povinnosti Prodávajícího zaplatit smluvní pokutu započíst oproti pohledávce, splatné
i nesplatné, Prodávajícího za Kupujícím z titulu povinnosti Kupujícího zaplatit kupní cenu.
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11.10. Prodávající není povinen platit smluvní pokutu v případě, že porušení jeho povinnosti bylo
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 Občanského zákoníku.
11.11. V případě, že Kupující bude v prodlení se zaplacením kupní ceny či bude-li kterákoliv smluvní
strana v prodlení se splněním jiného peněžitého závazku vzniklého na základě Smlouvy, je
smluvní strana, která je v prodlení povinna zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky,
a to za každý i započatý den prodlení.

_____________________12.

Vzájemná komunikace smluvních stran______

12.1. Osoba oprávněná jednat za Kupujícího v technických záležitostech týkajících se Smlouvy:
Ing. Miloš Pochobradský, vedoucí OCN
tel.:
956999235
fax:
495262391
e-mail:
Pochobradsky@lesycr.cz
12.2. Osoba oprávněná jednat za Prodávajícího v technických záležitostech týkajících se Smlouvy:
Ing. Miloš Veselý
tel.:
+420724049849
fax:
e-mail: vesely@agr02000.cz
12.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit,
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je účinná
okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně.

_____13.

Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

_______________ ___

13.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření Smlouvy je den označený datem
níže u podpisů smluvních stran. Pokud se data u podpisů smluvních stran liší, je dnem uzavření
smlouvy den označený pozdějším datem.
13.2. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).
13.3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od data nabytí účinnosti Smlouvy do
31. prosince 2018. Zánikem účinnosti Smlouvy či předčasným ukončením Smlouvy nejsou
dotčeny závazky smluvních stran vzniklé ze Smlouvy za trvání Smlouvy, ani odpovědnost
Prodávajícího za vady dodaných hnojiv či odpovědnost Prodávajícího za škodu vzniklou
porušením Smlouvy.
13.4. Tato Smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky
zrušení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto
okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
13.5. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodů
Výpovědní doba činí 3 měsíce, přičemž počíná běžet dnem následujícím po dni doručení
písemné výpovědi druhé smluvní straně.
13.6. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených
Občanským zákoníkem a touto Smlouvou.
13.7. Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména v případě závažného porušení smluvní
nebo zákonné povinnosti Prodávajícím. Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména
v případě, že:
a) Prodávající se opakovaně (minimálně třikrát) dostane do prodlení s dodáním hnojiv delším
než 30 dnů,
b) bylo v průběhu účinnosti Smlouvy v rámci insolvenčního řízení vydáno rozhodnutí, že je
Prodávající v úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
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c) Prodávající vstoupí do likvidace,
d) Prodávající pozbude jakékoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo
předpokladem pro zadání Veřejné zakázky.
13.8. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména tehdy, je-li Kupující opakovaně
(minimálně třikrát za sebou) v prodlení s úhradou kupní ceny déle než 30 dnů.
13.9. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky
odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy
ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.
13.10. Pro předčasné ukončení Dílčích smluv (zejména pokud jde o odstoupení od Dílčí smlouvy)
se přiměřeně použijí ustanovení tohoto článku Smlouvy.
13.11. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost do té doby nesplněných Dílčích
smluv uzavřených za trvání Smlouvy, nebude-li se důvod předčasného ukončení týkat rovněž
Dílčí smlouvy. Práva a povinnosti z takto uzavřených Dílčích smluv se budou i nadále řídit
ujednáními smluvních stran uvedenými ve Smlouvě, a to bez ohledu na její předčasné ukončení.
13.12. V případě zániku Smlouvy odstoupením od Smlouvy nejsou smluvní strany povinny si vrátit
plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných Dílčích smluv. V případě
odstoupení od Dílčí smlouvy je smluvní strana, která již obdržela plnění od druhé smluvní
strany, avšak sama plnění, ke kterému se Dílčí smlouvou zavázala, druhé smluvní straně ještě
neposkytla, povinna toto plnění druhé smluvní straně vrátit bez zbytečného odkladu. Vrací-li
plnění smluvní strana, která oprávněně odstoupila od Smlouvy či od Dílčí smlouvy, má tato
smluvní strana nárok na náhradu nákladů s tím spojených. V ostatních případech jsou smluvní
strany povinny vypořádat své vzájemné závazky vzniklé v souvislosti se Smlouvou do 30 dnů
od účinnosti odstoupení.

Criminal Compliance doložka (Prevence a detekce trestněprávních či neetických
____________________ jednání, případná reakce na taková jednání) _______________
14.

14.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při
plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
14.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke
vzniku důvodného podezření na spáchám trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně
formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být
přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a
řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle
zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
14.3. Kupující za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p.
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a vjeho rámci přijal závazek dodržovat zejména
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně
všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a
nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku,
tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této dohody nebo
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně,
která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

_____________________________ 15.

Závěrečná ustanovení______________________________

15.1. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy resp. z Dílčích smluv Smlouvou či Dílčími
smlouvami výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským
zákoníkem.
15.2. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy či Dílčích smluv nebo v souvislosti s nimi, které se nepodaří
přednostně vyřešit smírně, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem
ě. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající:

Kupující:
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Rámcová dohoda na dodávky volně ložených hnojiv

15.3. Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž změna
Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě nebo, nebude-li takový
okamžik stanoven, bude změna Smlouvy účinná ke dni uzavření takovéto dohody. Případné
změny Smlouvy se budou sjednávat v podobě vzestupně číslovaných dodatku ke Smlouvě.
Navrhne-li některá smluvní strana změnu Smlouvy, je druhá smluvní strana povinna
sek takovému návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení návrhu. Smluvní
strany berou na vědomí, že změny této Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek
stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
15.4. Kupující bude při plnění Smlouvy postupovat v souladu s ust. § 219 Zákona o ZVZ. Kupující
uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, kjejichž uveřejnění je povinen dle
ust. § 219 Zákona o ZVZ, tedy včetně Smlouvy a všech jejích příloh, které jsou nedílnou součástí
Smlouvy, a to v termínech dle ust. § 219 Zákona o ZVZ.
15.5. Není-li v této Smlouvě a jejích přílohách či v Dílčí smlouvě pro konkrétní písemnost sjednáno
něco jiného, pak platí, že právní účinky doručení jakékoli písemnosti doručované v souvislosti
s touto Smlouvou nebo Dílčí smlouvou či na jejím základě nastávají pouze tehdy, je-li tato
písemnost odesílatelem či odesílatelem pověřeným provozovatelem poštovních služeb osobně
předána jejímu adresátovi nebo je-li tato písemnost doručena jejímu adresátovi formou
doporučeného psaní odeslaného prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní
licence ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Při doručování prostřednictvím osobního předání nastávají účinky doručení okamžikem
písemného potvrzení adresáta o přijetí doručované písemnosti. Při doručování prostřednictvím
doporučeného psaní nastávají účinky doručení okamžikem přijetí doručované písemnosti
adresátem od poštovního doručovatele dle platných poštovních podmínek uveřejněných
na základě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Doporučené psaní adresované smluvní straně této Smlouvy je třeba adresovat vždy na adresu
smluvní strany uvedenou v této Smlouvě. Tato doručovací adresa smluvní strany může být
změněna pouze písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Pro doručování jiných
poštovních zásilek než písemností platí toto ustanovení této Smlouvy obdobně.
15.6. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po dvou z nich.
15.7. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto její přílohy:
Příloha č. 1 - Ceník volně ložených hnojiv pro LZ Konopiště a LS Hluboká.
15.8. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Smlouvy
za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Smlouvy
rozhodující.
v Hradci Králové dne...........
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PŘÍLOHA Č. 1B - CENÍK VOLNĚ LOŽENÝCH HNOJIV PRO LZ KONOPIŠTĚ, LS HLUBOKÁ

č.

Účinná látka

Popis

Použití

Název výrobku

Předpokládaný
objem v kg po dobu
trvání smlouvy

A

B

c

0

E

F

G

H

I

Hnojivo se používá především k základnímu hnojení (na jaře před setím
nebo výsadbou, resp. před zahájením vegetace) a případně i k
přihnojování během vegetace. Je vhodný při vysokých požadavcích plodin
a kultur na dusík a fosfor

NPK15-15-15

3S 000

8,10

Kč/kg

283 500,00 Kč

fedek amonný s vápencem

55 000

5,25

Kč/kg

288 750,00 Kč

močovina

41 000

7,45

Kč/kg

305 450,00 Kč

amofos

9 000

11,10

Kč/kg

99 900,00 Kč

sulfan

8 500

5,75

Kč/kg

48 875,00 Kč

1

15 % dusík (N), 15% fosfor (P2Os), 15% draslík (K20)

Kombinované hnojivo lehce přijatelné pro rostliny. Draslík je obsažen ve
vodorozpustné chloridové formě. Živiny jsou ve formě vápenatých,
amonných a draselných soli anorganických kyselin. Hnojivo tvoří granule
o velikosti 2 až 5 mm. Výrobek je povrchově upraven proti spékání.

2

celkový dusík (N) 27%

Dusíkaté hnojivo tvořené směsí dusičnanu amonného s jemně mletým
vápencem ve formě granulí o velikosti 2 až 5 mm. Jejich vynikající
fyzikálně-mechanické vlastnosti zaručují výbornou skladovatelnost.
Povrchově upraven proti spékání.

Kombinace dvou forem dusíku umožňuje používání jak k hnojení před
setím nebo výsadbou, tak i v době vegetace rostlin. Hnojivo je vhodné
prakticky ke všem plodinám a do všech půd.

3

celkový dusík N 46 %, biuret max 1,2%, částice od 0,5mm do 2,5
mm min. 90,0%

Granulované dusíkaté hnojivo s pozvolně působící formou dusíku k
základnímu hnojení i k přihnojování v době vegetace na list. Je to
neutrální organická sloučenina s vysokým obsahem dusíku v amidlcké
formě, lehce rozpustná ve vodě, povrchově upravená proti spékavosti.

Používá jako dusíkaté hnojivo s pozvolně působící formou dusíku k
základnímu hnojení, tj. před setím, případně k přihnojování v době
vegetace. Všude tam, kde není k dispozici DAM, je možné použít roztok z
přípravku ke hnojení na list.

4

dihydrogenfosforečnan amonný s obsahem celkového dusíku (N)
min. 10%, fosforu (P205) min. 46%

Kombinované granulované hnojivo rozpustné ve vodě.

Hnojivo se doporučuje používat při aplikaci fosforu k podzimnímu
předseťovému hnojení nebo regeneračnímu hnojení ozimů. Možné
použití rovněž k základnímu jarnímu hnojení s nutností dodatečného
dusíkatého přihnojování plodin. Nedoporučuje se současná aplikace s
hnojivý obsahujícími hořčík a vápník, dochází ke zvrhávání fosforu.

S.

celkový dusík (N) 24 % (dusičnanový N 12% + amonný N 12%), síra
Granulované dusíkaté hnojivo.
(S) 6% vodorozpustná

[FeLKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH - CN (DOJDE K AUTOMATICKÉMU VÝPOČTU)

Používá se k regeneračnímu hnojení, základnímu hnojení nebo
přihnojování v době vegetace. Vhodné zejména pro rostliny s velkou
potřebou síry.

Cena Kč bez DPH
celkem

Cena Kč bez DPH za jednotku

|

1 026 475,00 KČ

