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Technické služby města Mostu a.s.
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 771

Kupní smlouva
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku

Smluvní strany:

Zahradnictví Cinke s.r.o.
Sídlo: Roztoky, Jana Palacha 917, PSČ 252 63
Zastoupená: Monikou Hesounovou
IČO: 24259462
DIČ: CZ 24259462
Bankovní spojení:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 198288 

na straně jedné (dále jen „prodávající'4)

a

Technické služby města Mostu a.s.
Sídlo:
Zastoupené:

Most - Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 01
v

MUDr. Sášou Stemberou, předsedou představenstva 
Tomášem Kubalem, místopředsedou představenstva 
640 52 265 
CZ64052265

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostí nad Labem, v oddíle B, vložce 771

na straně druhé (dále jen „kupující44)

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této kupní smlouvy a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu s právními skutečnostmi platnými v době uzavření smlouvy. Smluvní strany 
deklarují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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Technické služby města Mostu a.s.__________________
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 771

I.
Předmět smlouvy

1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdal kupujícímu na podkladě veřejné zakázky s názvem 
„Dodávka letniček - jaro 20194‘ následující zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, kupující 
se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy:

a) sadbový materiál - letniěky v celkovém množství 28 440 kusů a následující skladbě:
Gazanie /směs barev/ 1 200 ks
Tagetes patula
oranžová 4 300 ks
žlutá 5 000 ks
Senecio cineraria 1 000 ks
Dahlia „mini“ /směs/ 800 ks
Salvia splendens 2 000 ks
Begonia semperflorens
tmavý list růžový květ 3 000 ks
tmavý list červený květ 3 000 ks
světlý list růžový květ 2 000 ks
světlý list červený květ 4 000 ks
světlý list bílý květ 2 000 ks
Pelargonium peltatum
jasně červená 70 ks
růžová 70 ks

b) Osázené okrasné nádoby do květinových pyramid a na sloupy veřejného osvětlení v celkovém 
množství 5 pyramid a 88 nádob na sloupy VO. Celkové množství vysázených rostlin činí 619 rostlin 
Pelargonium peltatum.

Přesná skladba nádob a jejich objem:

Pyramida:

■ 1. patro - 4 půlměsíce (jednotí, obsah 38 litrů substrátu, výsadba 7 ks rostlin/nádoba)
■ 2. patro - 3 půlměsíce (jednotí, obsah 38 litrů substrátu, výsadba 7 ks rostlin/nádoba)
■ 3. patro - 1 kruh (obsah 69 litrů substrátu, výsadba 11 ks rostlin)
■ 4. patro - 1 kruh (obsah 26 litrů substrátu, výsadba 6 ks rostlin)
■ 5. patro - 1 kruh (obsah 17 litrů substrátu, výsadba 5 ks rostlin)

Bude osázeno 5 pyramid, použitý materiál Pelargonium peltatum jasně červené barvy. Celkové 
množství rostlin činí 355 kusů

Nádoby na sloupy veřejného osvětlení:
1 nádoba: obsah 17 1 substrátu, osazena 3 ks rostlin Pelargonium peltatum.
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Celkem bude osázeno 88 ks nádob, použitý materiál Pelargonium peltatum jasně červené barvy.
Celkové množství rostlin činí 264 kusů.

1.2. Předmětem dodávky jsou hotové rostliny, rovnoměrně olistěné, prokořenělé, v počáteční fázi květu 
bez napadení houbovými chorobami nebo škůdci. Zboží bude dodáno v květináčích nebo 
v sadbovačích odpovídající velikosti.

1.3. Osázení a zapěstování okrasných nádob bude provedeno matečnými rostlinami Pelargonium peltatum 
v barvě jasně červená dle níže uvedené specifikace. Rostliny budou vysazeny do substrátu s vysokým 
podílem jílu pro venkovní nádoby, s přimícháním 3 kg hnojivá Osmocote na 1 m3. Na rostlinách 
bude proveden preventivní postřik proti mšici, molici, třásněnce a svilušce. Pěstební nádoby budou 
prodávajícímu dodány kupujícím.

1.4. Kupující má právo kontroly kvality výsadbového materiálu před vlastním odběrem a případné 
odmítnutí zboží, které nebude splňovat výše uvedené kvalitativní požadavky.

1.5. Kupující si vyhrazuje právo dílčí změny požadovaného sortimentu po předchozí písemné dohodě 
s prodávajícím.

1.6. O dodání předmětu smlouvy bude sepsán předávací protokol, který po podpisu obou smluvních stran 
se stává nedílnou součástí této kupní smlouvy.

II.
Kupní cena

2.1. Kupní cena byla sjednána v celkové výši 217 538,- Kč bez DPH, slovy
dvěstěsedmnácttisícpětsettřicetosm korun českých. Ke sjednané ceně bude připočteno DPH 
v zákonné výši. Cena je splatná nejpozději do 30 dnů na účet prodávajícího, uvedený v záhlaví této 
smlouvy.

Jednotlivé položky předmětu plnění dle podmínek zadávací
a) dodávka 28 440 kusů letniček se zemním bálem 

cena celkem
b) dodávka osázených nádob 5 květin, pyramid
c) dodávka osázených nádob (88 ks) na sloupy VO

kupní cena celkem (bez DPH)

2.2. Kupní cena uvedená v odst. 2.1. bude kupujícím uhrazena na podkladě vystavené faktury se splatností 
30 dnů. Faktura musí být doložena předávacím protokolem potvrzeným oběma účastníky smlouvy.

2.3. Záloha na kupní cenu předmětu smlouvy nebude poskytována.

2.4. Faktura (daňový doklad) musí splňovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty v platném znění. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti a 
přílohy je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění. V takovém 
případě není kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny a prodávající je povinen vyhotovit nový 
daňový doklad s novou lhůtou splatnosti.

2.5. Za den úhrady sjednávají smluvní strany den připsání fakturované částky na účet prodávajícího.

dokumentace:

>ez DPH 
\z DPH 

)ez DPH
217 538 Kč bez DPH
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III.
Převod vlastnictví

3.1. Kupující nabude vlastnické právo k věci po zaplacení kupní ceny, specifikované v článku II.

IV.
Způsob převzetí předmětu kupní smlouvy

4.1. Prodávající se zavazuje:
- dodat předmět smlouvy včetně dokladů spojených s dodáním ve 20. až 21. týdnu 2019
- oznámit kupujícímu termín uskutečnění dodávky písemnou formou (lze i elektronicky formou e- 

mailu) nejpozději 48 hod. před datem dodání.

4.2. Smluvní strany sjednávají jako místo plnění sídlo kupujícího na adrese:
Technické služby města Mostu a.s., se sídlem Most - Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 01

V.
Odpovědnost za vady, reklamační řízení

5.1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost a dodané množství v době trvání 10 dní. Záruční doba 
začíná běžet dnem předání a převzetí zboží kupujícím. V případě vad zjištěných při předání zboží 
kupujícímu, začíná záruční doba běžet až od okamžiku řádného odstranění těchto vad prodávajícím. 
Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží způsobené nesprávnou manipulací či 
skladováním na straně kupujícího.

5.2. Nárok na odstranění vad musí kupující uplatnit u prodávajícího v záruční době. Prodávající je povinen 
se k reklamaci bezodkladně, nejdéle do tří (3) pracovních dnů vyjádřit s uvedením, zda vadu uznává 
či nikoliv; vady je prodávající povinen odstranit nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne uznání 
vady. Jde-li o vadu neodstranitelnou, je prodávající povinen v téže lhůtě dodat kupujícímu nový 
předmět téhož druhu bez vady, nebude-li to možné vrátit alikvótní část kupní ceny na účet kupujícího.

5.3. Kupující je oprávněn uplatnit své nároky z odpovědnosti za vady v souladu s příslušnými 
ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník). Uplatněný nárok musí být uplatněn písemně 
(e-mailem) s uvedením označení vady, jejího popisu a uvedení požadovaného zákonného nároku
z titulu odpovědnosti.

VI.
Smluvní sankce

6.1 V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a Kupující 
povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2 V případě prodlení dodávky zboží má Kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč z kupní ceny za každý den prodlení.

6.3 Náhrada škody může být uplatněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
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oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě 
nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli. Účastníci sjednávají, že veškerá 
korespondence bude adresována na adresy uvedené v záhlaví smlouvy. Je-li na jedné straně vícero 
účastníků, platí, že povinnost doručit písemnost je splněna okamžikem, kdy byla doručena 
kterémukoliv z nich.

8.6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení 
této smlouvy účinná. Účastníci se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením 
jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního, neúčinného. Účastníci sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárně 
dohodou.

8.7. Smlouvaje vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží jedno vyhotovení.

8.8. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů).

Příloha č. 1 - Rozpis jednotkových cen letniček dle bodu 1.1. a.

1 9. 12. 2018
V Mostě dne

Tomáš Kubal
místopředseda představenstva 
Technické služby města Mostu a.s.
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Příloha č. 1

Rozpis jednotlivých druhů letniček s uvedením jednotkové ceny za 1 ks sazeniee včetně dopravy 

v Kč bez DPH.

Gazanie /směs barev/ 1 200 ks
Tagetes patula
oranžová 4 300 ks
žlutá 5 000 ks
Senecio cineraria 1 000 ks
Dahlia „mini“ /směs/ 800 ks
Salvia splendens 2 000 ks
Begonia semperflorens
tmavý list růžový květ 3 000 ks
tmavý list červený květ 3 000 ks
světlý list růžový květ 2 000 ks
světlý list červený květ 4 000 ks
světlý list bílý květ 2 000 ks
Pelargonium peltatum
jasně červená 70 ks
růžová 70 ks
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