
Kupni smlouva

uzavfené podle § 2079 a nésl. zékona 6. 89/2012 3b., ve znéni pozdéjéich pfedpisfi
(déle jen ,,smlouva“),

kterou niie uvedeného dne, mésice a roku uzavfely smluvni strany:

“Dodévka kompaktniho kloubového nakladaée s otoéi”

1. Lesy hl. m. Prahy
se sidlem: Pra’éské 1885, 106 00 Praha 10 - Zébéhlice
IC: 45247650 DIC: 0245247650
bankovni spojenl': PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropské 2690/17
éislo Uétu: 2000780018/6000
zastoupené: lng. Ondfejem Paliékou, Feditelem organizace
(déle jen ,,kupujici“)

a

2. ASbud Ceské Republika, s.r.o.
se sidlem: Skolské étvrt’ 1395, 744 O1 Frenéta’t pod Radhoétém
IC: 28659333 DIC: CZ28659333
bankovni spojenl':
él’slo Uétu:
zastoupené:
zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném u krajske’ho soudu v Ostravé pod sp. zn. oddil C,

vloika 37533
(déle jen ,,proda'vajici“)

I.
Vefeina' zakézka

1. Tato smlouva je uzavfena na zékladé vysledkfil VX/bérového Fizem’ na vyée uvedenou
vefejnou zakézku v souladu s nabl'dkou prodévajl’ciho ze dne 7.8.2019.

ll.
Pfedmét smlouu

1. Pfedmétem této smlouvy je zévazek prodévajiciho dodat kupujicimu 1 ks nového
nepouZitého kompaktm’ho kloubového nakladaée s otoél' znaéky a typu SCHAEFF TL7OS

v provedem' a vyibavé dle specifikace zadavatele uvedené v ph’loze této smlouvy (déle
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XI.
Doruéovéni

. Veékeré pisemnosti se doruéuji na adresu kupujl‘ciho nebo prodévajiciho uvedenou v této
smlouvé. Pokud v prflbéhu plném’ této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z
Uéastnikfl, je povinen tento Uéastm’k neprodlené pisemné informovat druhého Oéastnika o
této zméné.

. NebyI-li adresét zastiien na adrese dle odst. 1., pisemnost se ulozl' na poété a adresa’t se
0 této skuteénosti vyrozumi. Nevyzvedne-Ii si adresét zésilku do 5 kalendéfnich a od
uloiem’, povaiuje se posledm’ den této lhfity za den doruéenl', i kdyZ se adresét o
doruéeni nedozvédél.

XII.
Ostatni uiednéni

. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tfm, aby tato smlouva byla uvedena v Centrélni
evidenci smluv (CES) vedené organizaci Lesy hl. m. Prahy; tato evidence je vefejné
pFistupné a obsahuje L'Jdaje o smluvm’ch stranéch, pf'edmétu smlouvy. éfselné oznaéeni
této smlouvy, datum jejiho podpisu a jejl' text. Smluvni strany prohlaéuji, 2e skuteénosti
uvedené v této smlouvé nepovaiujl' za obchodnl' tajemstvi ve smyslu § 504 obéanského
zékoniku a udélujl’ svolem‘ k jejich uZitI’ a zvefejnénl' bez stanovem’ jakychkoli dalél'ch
podml'nek.

. Prodévajici neni oprévnén postoupit préva a zévazky z této smlouvy nebo objednévky
tfeti osobé bez vyslovného pisemného souhlasu kupujiciho. Kupujici je k tomuto
oprévnén i bez souhlasu prodévajiciho.

. Prodévajl'cf bude dbét na to, aby nedochézelo ke ékodém na majetku soukromych osob
ani na majetku stétu éi obce.

Ve vécech souvisejl’cfch s plnénim této smlouvy a objednévek jsou za kupujl'ciho
oprévnéni jednat:

a) ve vécech smluvnich:
Ing. Ondfej Paliéka, Feditel organizace Lesy hl. m. Prahy

b) ve vécech technickich:

. Ve vécech souvisejicich s plném’m této smlouvy a objednévek jsou za prodévajl'cfho
oprévnéni jednat:

8) ve vécech smluvnich:
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b) ve vécech technickych:

6. Smluvm’ strany jsou oprévnény jednostranné zménit povéfené zéstupce (3i rozéifit jejich
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poéet, jsou véak povinny na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit.

XIII.
Zévéreéné ustanoveni

1. Prévni vztahy neupravené touto smlouvou se Fidl’ obéanskym zékom’kem a ostatm’mi
obecné zévaznymi pra’vm’mi pfedpisy Ceské republiky.

2. Veékeré zmény a doplfiky této smlouvy mohou byt provedeny pouze formou pl’semného,
vzestupné éislovaného dodatku, ktery se p0 podpisu obéma smluvnimi stranami stévé
nedilnou souéésti této smlouvy.

3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnostl' originéIu, z nichi kupujl'ci i
prodévajici obdril’ p0 jednom vyhotovem’.

4. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu smluvm’mi stranami. Uéinnost
smlouvy nastévé uvef‘ejném'm v registru smluv.

5. Smluvni strany vyslovné prohlaéuji, 2e si smlouvu pfeéetly a ie touto smlouvou a jejl'm
podpisem projevily svoji véinou vCIIi. Smlouva se nepfiéi dobrym mravflm a neodporuje
zékonu.

6. Pfilohy smlouvy:

Technické specifikace - Cenové nabidka prodévajiciho

V Praze dne 20.8.2019 Ve Frenéta’té od Radhoétém dne

lng. Ondfej Paliéka

Reditel organizace Jednatel

Lesy N. m. Prahy ASbud Ceské Republika, s.r.o.
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