y

Číslo smlouvy: SD/202 1/0399/160

II

MĚSTO
HODONÍN

S004P01HXK8Q

KUPNÍ
uzavřená podle ust.

§ 2079

a

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„1- etapa obnovy lesa

1.

SMLUVNÍ

1.1.

SMLOUVA

na

akci:

po

tornádu

nákup sazenic“

STRANY

Kupující:

Město Hodonín
Se sídlem:

Masarykovo nám. 53/1
Hodonín, PSČ 695 35

IČO:
DIČ:

00284891

CZ699001303

Bankovní spojení:

Komerční banka,

Zastoupené:

ve
v

a. s.,

pobočka Hodonín, č. ú. 424671/0100

smluvních záležitostech

Liborem Střechou, starostou
referentkou odboru

technických záležitostech

právního

a

majetku

(dále jako „kupující44)
1.2.

Prodávající:

LESCUS Cetkovice,

s.r.o.

Se sídlem:

Velká strana 43, Cetkovice,

IČO:
DIČ :

60732547

Bankovní spojení:

19-4868290207/0100

PSČ

679 38

CZ60732547

Zastoupen:

Ing. Martinem Rozmánkem, jednatelem

Společnost je zapsána

v

17575

(dále jako „prodávající44)

obchodním rejstříku vedeném

u

Krajského soudu

v

Brně, oddíl C, vložka

PŘEDMĚT

2.

SMLOUVY

Prodávající

2.1-

se

zavazuje, že

pro

kupujícího provede dodávku sazenic, následujícího typu

a

také „předmět plnění*6):

množství (dále

75.000 ks dub letní, 26
2.000 ks javor klen, 26

krytokořenný,

-

50

cm

-

50

cm,

1 .500 ks lípa srdčitá, 36

-

1 .500 ks habr obecný, 36

50

-

krytokořenný,
prostokořenný,

cm,

50

cm,

prostokořenný.

se zavazuje odevzdat kupujícímu sazenice uvedené v čL 2.1. v místě plnění
3.2.
této Smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k nim. Kupující se
včl.
uvedeném
zavazuje, že předmět plnění převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu za podmínek sjednaných

2.2.

v

Prodávající

této smlouvě.

TERMÍN

3.
3.1.

A

MÍSTO DODÁNÍ

Prodávající

se

zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy dle čl. 2 této smlouvy do 30 dnů

od výzvy kupujícího k zahájení plnění, nejpozději však do 30. 11. 2021.

3.2.

Místem dodání předmětu smlouvy je:
sídlo prodávajícího

jiné úkony směřující k dodání předmětu smlouvy dle čl. 2 této smlouvy zajišťuje kupující
své náklady, který si předmět této smlouvy vyzvedne přímo v místě prodejny prodávajícího.

Dopravu
na

PSČ 679 38)

strana 43, Cetkovice,

(Velká

3.3.

a

Termínem dodání

se

převzetí bez vad. Prodávající

jeho úspěšné protokolární předání a
zavazuje dodržet cenové podmínky a specifikace předmětu plnění dle

rozumí řádně provedené plnění
se

a

této smlouvy.

Kupující je povinen zkontrolovat s maximální možnou odbornou péčí, zdaje dodaný sadební
materiál bez zjevných vad. Zjevnými vadami se rozumí zejména jakékoliv viditelné a neinvazivním
způsobem měřitelné či zjistitelné vlastnosti či parametry dodávaného sadebního materiálu. V případě,
že je dodaný sadební materiál bez zjevných vad, je kupující povinen jej převzít a podepsat
Sb., o
k dodanému sadebnímu materiálu dodací, resp, průvodní list ve smyslu zákona č. 149/2003
umělých
a
uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů
kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
3.4.

obchodu
4.

4.1.

s

reprodukčním materiálem lesních

CENA

PŘEDMĚTU

Celková

cena za

1 102 250,00

4.2.

SMLOUVY

předmět smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran

a

činí celkem.

Kč bez DPH

231 473,00

Kč DPH 21%

1 333 723,00

Kč vč. DPH

Rozpis

dřevin).

ceny za jednotlivé

75.000 ks dub letní, 26
2.000 ks javor klen, 26

-

-

1 .500 ks lípa srdčitá, 36

kusy sazenic:

50
50

-

1 .500 ks habr obecný, 36

cm
cm,

50

-

krytokořenný

krytokořenný

cm,

50

cena

-

-

cena

prostokořenný

cm,

-

prostokořenný

14, Kč bez DPH/ks,

10,- Kč bez DPH/ks,

cena
-

12,- Kč bez DPH/ks,

cena

9,50 Kč bez DPH/ks.
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ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH
Sazba DPH je uvedena v sazbě platné
rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění. Cena
v průběhu plnění smlouvy je
kupujícího. Nabídková cena je nejvýše přípustná
je vyjádřena za celý předmět plnění dle požadavku
veškere naklady potrebne pro kompletní
zahrnuje
dobu plnění smlouvy a
a nepřekročitelná pro danou

splnění příslušného předmětu smlouvy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.

4 této smlouvy obsahuje veskere
Prodávající potvrzuje, že dohodnutá kupní cena dle čl.
smlouvy podle čl. 2. Tato cena je dohodnuta jako
náklady související s řádným plněním předmětu

5.1.

nejvýše přípustná.

cena

5.2.

Kupující neposkytuje zálohy.

5.3.

Kupní

5.4.

Kupující uhradí prodávajícímu kupní

cena

bude kupujícím uhrazena

vystavené prodávajícím se splatností
doložena potvrzeným dodacím listem.

na

základě dodávky zboží.

dodání zboží na místo určeni na zaklade faktury
Faktura musí byt
14 dnů od jejího doručení kupujícímu.
cenu po

účtu prodávajícího uvedeného
Kupující uhradí fakturovanou částku na číslo
fakturované částky z účtu kupujícího
smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání

5.5.

v

záhlaví této

5.6.

V takovém případe se prerusi doba splatnosti
vystavit kupujícímu fakturu opravenou či doplněnou.
doručením opraveného daňového dokladu kupujícímu.
a nová lhůta započne běžet

PŘECHOD VLASTNICTVÍ

6.

zbozi
na kupujícího okamžikem převzetí
Vlastnické právo k předmětu plnění přechází
jimi pověřenými
a kupující svými podpisy, resp
kupujícím. Převzetí zboží potvrdí prodávající
na zbozi.
škody
nebezpečí
tez
kupujícího
na
osobami v dodacím listu. Tímto okamžikem přechází

6 1

ZÁRUČNÍ

7.

A

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

sadebního materiálu, jejímž obsahem je
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost
bude po
životaschopných stranic na jedne souvisle ptoe
závazek prodávajícího, že počet vysázených
plose
souvisle
počtu sazen, c vysazených v teto
dobu trvání záruční doby nejméně 80 % z celkového
7 1

.

(dále jen „záruka4').
7.2.

plnění

Neživotaschopné sazenice do objemu 20 % všech sazenic
ze

strany

7.4.

\adou
téže souvislé ploše nejsou

prodávajícího.

listnatých dřevin jsou takové,
% výšky sazenice.
nebo boční výhony od země minimálně do 80
7.3.

na

životaschopné sazenice

“

«•»**

u

u

kterých přirůstá terminální výhon

.....

mrazy,
zvířaty, suchem, požárem, pozdními jarními
buřeně.
likvidací
péče o vysázené kultury nebo

7.5.

škody na sadebním
vždy po přechodu nebezpečí
Záruční doba začíná běžet samostatně
dodacího,
resp. průvodního listu.
sadební materiál de příslušného
31. odo června včetně) se sjednává do
výsadbu (období výsadby od ledna
Stránka 3
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stejného roku,
následujícího.

za

podzimní výsadbu

(období

výsadby od září do prosince včetně) do 3!. 5. roku

se
Reklamaci je kupující povinen doručit prodávajícímu bezodkladně poté, co kupující rozpor
kupujícího
prodlení
zárukou zjistí nebo mohl při zachování odborné péče zjistit. V případě
dle této Smlouvy zaniká.
s doručením reklamace dle předchozí věty záruka

7.6,

slevu nebo
V případě oprávněné reklamace poskytne prodávající kupujícímu odpovídající
je
oprávněn
reklamace
řešení
Variantu
provede v odpovídajícím rozsahu náhradní plnění.
Prodávající
je
kupujícího.
jednostranně zvolit prodávající a není tak povinen přihlížet k volbě
7.7.

oprávněn volbu řešení reklamace kdykoliv jednostranně změnit.
vadou plnění, kterou
Smluvní strany výslovně sjednávají, že neživotaschopné sazenice nejsou

7.8.

by plnění mělo již

v

okamžiku předání kupujícímu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené
občanského zákoníku.
8.1.

se

řídí příslušnými

ustanoveními

pořadovým
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány

8.2.
číslem

podepsány kupujícím

a

a

prodávajícím.

dle zákona
Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen poskytnout informace
předpisů.
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

8.3.

zveřejněním
Smlouvaje uzavřena podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
s platností
výtiscích
v
4
vyhotovena
je
Smlouva
v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
vyhotovení.
podepsané
1
originálu, z nichž kupující obdrží 3 podepsaná vyhotovení a prodávající
8.4.

8.5.

Na důkaz souhlasu

s

ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany své vlastnoruční

podpisy.
Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Smluvní strany
zveřejněna na oficiálních
výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
smluv.
internetových stránkách města Hodonína (www.hodonin.eu) a v registru

8.6. Smlouva bude zveřejněna

V Hodoníně dne

Kupující

v

02. 11. 2021

V Hodoníně dne

15. 11. 2021

Prodávající

Razítko:
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