KUPNi sMLoUVA

na základě rámcové smlouvy - dílčídodávkač.3

uzavřená podle s 2079 a následujících občanskéhozákoníku č' 89120í2 sb. v aKuálně platném znění

na dodávky feromonových odparníků

l. ÚčastnÍci smlouvy

1' Kupuiíci:

sídlo (adresa);

PsČ a doruČovací pošta;
opráVněný zástupce:
ldentiÍkačníčíslo:

spÍáva Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
1' máje 260/19' Vimperk
385 01 Vimperk
ředitel Mgl' Jiři [/ánek
0058317'1

Daňové identiíjkačni čisIo:

c2005B3171

Bankovni spojení, č' účtU]

8230-281i0100

a

2' Prcdávajicíi
RegistroVán:
sídlo (adresa);

PsČ a doručoYací pošta:
opráVněný ZástUpce]
osoba zmocněná k podpisu smlouvy:

L.E.s. cR spol. s Í. o.
U |\4ěstského soudu V Praze, oddíl c, VloŽka 5870'1
Areál VÚLHM' JíloviŠtě- stmady
156 04 Praha 5 - Zbraslav
Jng. Viklor

Janauer

ldenlifikačniČíslo:

lng. Viktor Janauer
25657 411

DaňoVé idenlifikačni číslo:

cns67411

Bankovní spojeni, č' účtuI

1382503504i0600

Předmět koupě, kvalitativní a kvantitativní určení,sjednané vlastnos1i a místa předání předmětu koupě
1. KValitativní Určení|

|l.

Prodávajíci obstará a kupujícímU odevzdá předmět koupě'

'
'

tj' feromonové odparníky na monitorování a redukci populace lýkoŽroula smÍkového,

pňčemŽ každý dodaný odpamík
musí být rcgistrován k pouŽjií v cR (sRs)'
nesmíbýt klasiÍikován jako zdravíškodlivý (označeníXn dle Vyhl' 23212004 sb' v platném zněníV bezpečnostním listu výÍobku)'

_ musímit minímálnídobu účinnosii10 týdnů,
- musi míi způsob odparu atraktantu přes PE membránovou stěnu odpamíku bez jeho následných úprav během vyYěšenÍ,

rnusímítsloŽeni2-methy!3_buten_2{l,(s)tis-verbenolaipsdienolsminimálníkoncentrací2'methyl3-buten-2{luvroznezi910/"'97"Á
(pro zajiště(i Žádoucích odparových charakteristik)'

Přesný název předávaného výrobku: PHEAGR- ]T EXTM
2. Kvantitativni UÍcenia určeni a místa předání předmětu koupě;

celkové množství předmělu koupě představuie 3 1oo kusů íeromonoYých odpamíků' pňčemŽ prodávající odevzdá na jednotlivá pracoviště
kUpujícího dilči mnoŽství:
- i ooo kusů na pracoviště| spráVa NP a
1 50o kusů na pracoviště: správa NP a
600 kusů na pracoviště; spráVa NP a

'
-

cHKo Šumava - ÚP Prášily, PrášiIy 141' 342 01 sušice,
cHKo Šumava _ ÚP Modrava, Modrava 90, 341 92 KašperskéHory'
cHKo Šumava - ÚP sloŽec' Nová Pec 73, 384 62 NoVá Pec.

lll. KUpní cena

Jednotková cena je Stanovena Ve výši 135,oo Kč lbez DPH] Za kaŽdý jeden kus feromonového odparníku, a to včetně balného, vóetně dopravy
do Určených mist plněni a Včeině následné ekologické likvidace pouŽitých odparniků.
2. ce|koYá ;ena lbez DPH] bude slanovena násobkem ceny za jeden kus feromonového odparníku a mnoŽství [kusů] odpamíků dodaných podle
ujednání této
smlouvy' celková cena za prokazaielně řádně odevzdané předměty koupě ve smluveném mnoŽství tedy činí418 500'00

1'

Kč Íbez DPH]' 'upni
bude stanovena s připočtenim DPH ve Výši sazby DPH platné v dobé odevzdání přďmětu koupě kupujícímu'

3' Fakiuračnícena

lV. Čas plnění
1' Prodávajíci je povinen prokazatelně řádně odeYzdai předmět koupě na místa plněnÍ uvedená v čl' ll odst' 2 této sm|ouvy do 10 dnů ode dné
oboustranného polvzení této kupní smlouvy'
odebrat jiŽ pouŽté odpamíky kiejich následné ekologické likvidaci

2' ProdáVajíci je povinen

do'10 dnů ode dne' kdy ktomu bude vyzván

kupujícim'

V. způsob odevzdání předmětu kupní smlouvy, převod vlastnictví, placení přédmětu kupní smlouvy
1. Prodávajicí je povinen zboŽi i pň jeho dopÍavování do mist p|něni ochránit proti pohybu, mechanickému poškození a proti Vzdušné vlhkosti'
případné dďávané zboŽi také vhodným způsobem Zabalit a učinit Všechna opatřeni, aby smluvené mnoŽstvi předmětu koupě kupu]ícímu
odevzdal v bezvadném stavu'
předmětu kupni smlouvy:
zboži bude předáno kupujÍcím v místech jeho pracovišť, která jsou uvedena v čl. ll odsÍ. 2 této smlouvy'
PrďáYající je povinen přďmět kouŇ osobně' prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřďnictvím veřejných dopravců prokazaielně

2' odevzdánÍ

předat kUpujícímu'

Veškerénáklady spojené s odevzdáni předměiu koup.ě do míst plnění hradí prodávajicl'
KUpUjící převezme pouze řádně a Včas předávaný předmět koupe a Jeho převzetí potvrdi na dodacím listu'
Prodávajicije povinen postupovat pň plněni smlouvy V souladu s právnimi předpisy upravuiícimi ochranu Životního proslředí a ochranu zdraví

pR práci.

3'

Přechod vlastnictvík předmětu kupní smlouvy;
Kupující nabýVá Vlas|nické právo k předmětu koupě potvzením o převzeti řádně dodaného a nezávadného předmětu koupě' Polvzení o
pievzeti předmětu koutÉ dalovaným podpisem zástupce kupujicího na dodacim list!je podmínkou pro vystavenífaklury prodávajicím

4' Zaplacení kupni

ceny:

Kupní cenu uhradí kupujícív částce faktury řádně Vystavené prodávajícim bezhotovostním převodem Ínančni částky na účelprodáVajicího'
jaký prodáVajici uvede Ve fakluře'
Fakturoval můŽe prodáVající po řádném splněni celého předmětu kupní smlouvy'
Faktura musí mÍt náleži{osti daňového dokladu' Faktura musí obsahovat: označenífakiury ajeii čislo, Íim]u (obchodní jméno) asidlo
prodávajícího i kupujícího, Uvedení mnoŽství dodaného předmětu koupě odpamíků a den jeho dodáni, bankovní spojeni prodávajícího' cenu
přďmětu kupnÍ smlouvy' fakturovanou cástku, Údaj splatnosti faktury.
Podmínkou faktuÍaceje potvzení zástupce|ů) kUpujíciho o řádném předáni předmětu koupě na stanovená místa plněnízakázky'
Plaiby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč) vŽdy bezhotovostním převodem na úcet kupujícího'
Fakturu prodávajíci označíčíslemrámcové smlouvy a číslemaktuální dílčidodávky zadané na zákiadě rámcové smlouvy'
Jako součást íaktury prodávaiicí k faktuře doloŽí dodací list s vyznačenim data předání předmětu koupě kupujícímu'
Faktulovaná částka musi odpovidatsmlUvně sjednané kupní ceně.
Kupující je povinen zaplatit íakluru Vystavenou V souladu s Ujednáními této smlouvy ve lhůtě do30 dnů ode dneobdžení prodávajícÍm
opráVněně Vystavené íaktury'

Kupujícíje opráVněn fakturu do data splatnosti vrálit, pokud fakl!ra obsahuje nespráVné cenové údaje, je vystavena v rozporu s ujednáními této
smlouvy' nebo neobsahuje některou z dohodnutých náleŽilostí'

Vl. odpovědnost za vady, p'áva z vadného plnění' záruka za iakost
1. Plodávající se zavazuie odevzdat kupujicímu předměl koupě s v|astnostmi sjednanými touto smlouvou' Dodání předmětu kouÉ v rozporu

sm|ouvou se povaŽuje za vadné pInění' které je podstatným poruŠenímsmlouvy'
Záruka za jakost dodávaného předmétu koupě ve smyslu s 2113 a souvisejíclch 0Zse sjednáYá Vdélce trvání 12 měsiců'
PÉYa a povjnnosli Z vadného plnění, zárdky za jakosÍ a práva náhrady za připadně způsobené škody se řidí přÍslušnými Ustanoveními
s vlastnoslmi sjednanýmitouto

2'
3.

obianského zákoníkU.

vll. smluvní pokuty

1. za pozdní dodání předmětu koupě je kupujíci oplávněn u prodávajíciho uplatnit zaplaceni smluvní pokuty ve výši 0'05 % celkové ceny
předmětu kupní smlouvy Za kaŽdý den prodlení' Tato smluvni pokuta se vŽahuje téŽ na dodání nového ZboŽi namísto dodaného vadného
zboži
2' za wzdni odebrání iiž pouŽitých odpamíků kjejich následné ekologické ]ikvidaci je kupujici opráVněn u prodávajícího Uplatnil zaplacení
smluvní pokuty Ve výši 0,02 % celkové ceny předmětu kupní smlouYy za každý den prodleni'

3. za pozdni zaplac'eni opráVněné Íaktury rádně dofučenékupujícimu je prďávající opÍáVněn u kupujíciho Up|ainit Zaplacení smluvní pokuty ve
Výši 0'05 % dluŽné částky včas nezap|acené faktury za kaŽdý den prodlení'

pokut nevylučUje možnost uplatnění práV z vadného plnění, záruky Za jakost, nebo pláv na náhradu za
připadně jiné Škodyzpůsob€né řádným neplněním smluvnich povinností účastnikem smlouvy'

4' Právo na uplatňováni smluvních

Vlll. Dalšía závěrečná uiednání smlouvy
1' Tato kupnismlouva nabýVá plainostidnem, kdy ji svými podpisy slvrdiJioplávněníZáslupcjobou účastníkl]smlouvy'
2. PráVa a povinnosiitouto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanovenímiobčanskéhozákoníku'

3' Tato smlouva

můŽe být měněna nebo doplňována jen v písemnéformě' smluvnimi dodalky potvzenými oběma účasiniky smlouvy; avŠak

4'

v áleŽitostech nespecifikovaných v této smlouvě lze smlouvu upravit pouze dohodou obou Účastníkůsmlouvy'
ÚčastnÍci této smlouvy po jejím přečtení prohlašUil' Že smlouva je sepsána podle jejich píavéa svobodné Vůle a na důkaz toho připojují svó

5'

ÚčastníkůsmloUvy'
Tato smlouYaje vyhotovena Ve 2 stejnopisech' z nichŽ každý z účastníkůsmlouvy obdŽi

podpisy' Účastnicj smlouvy Uzavíraji luto smlouvu po vzájemné dohodě a potvzují smlouvu Za závaznou i pro pripadné právni nástupce
1 vyholov^ení'

l. s r.o.
u Prahy

za kupujiciho, splává Náíoďriho paíku achranéné koinné
podepsán Mg. Jiři ,'ánek' iď]tel

obl6

Šuínava,
fimra

LEs cRspol'sÍ o''
pldáVajicího dle zápisu v oR]

Podepsán lnq Viktor Janauer' jednatel
lméno a funkc€ zaslupce opÍávnénéhok podpisu smlouvy]

