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KUPNÍ SMLOUVA 
 

na pyramidy kolekce TOP  

 
 
Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO: 00263958 

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou   

 

(dále jen „Kupující“) 

 

na straně jedné a 

 
FLORAVIL, s.r.o. 

se sídlem: Moskevská 63, 101 00 Praha 10 

IČO: 27390675 

DIČ: CZ27390675 

Zastoupený: Ing. Irenou Konvalinkovou, ředitelkou společnosti 

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109835  

bankovní spojení: XXXXX  

číslo účtu: XXXXX 

 

(dále jen „Prodávající“) 

 

na straně druhé 

 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každá jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

 

uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku 

 (dále jen „ObčZ“) 

tuto 

kupní smlouvu  

(dále jen „Smlouva“): 



  
 

 
2/5 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky spočívající 

v dodání zboží a provedení všech dalších souvisejících činností nutných k úplnému řádnému 

dokončení dodávky ze strany Prodávajícího pro Kupujícího. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Prodávající se zavazuje na základě této Smlouvy dodat Kupujícímu 4 kusy pyramidy kolekce 

TOP – v:1,4m kód produktu TOP 150 (dále jen „Zboží“), které je blíže specifikované v příloze 

č. 1 - Specifikace Zboží a převést na Kupujícího vlastnické právo a právo užívání k tomuto 

Zboží. 

2.2. Kupující se zavazuje od Prodávajícího Zboží uvedené v přechozím odstavci odebrat a zaplatit 

za něj kupní cenu.  

3. KUPNÍ CENA 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena Zboží dle této Smlouvy činí: 

 

Cena/jednotku 

bez DPH 

Cena/jednotku 

s DPH 

Počet 

kusů 

Cena celkem 

bez DPH 

Konečná cena s 

DPH 

18 295,87 Kč 22 138,- Kč 4 73 183,47 Kč 88 552,- Kč 

Celkem: 73 183,47 Kč 88 552,- Kč 

Sleva Floravil: 2% -1 463,67 Kč - 1 771,04 Kč 

Doprava:       0,- Kč        0,- Kč 

Celkem za objednávku: 71 719,80 Kč 86 780,96 Kč 

 

3.2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího související s dodáním Zboží, včetně 

dopravy. 

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží do 5 týdnů od uzavření Smlouvy. 

4.2. Místem převzetí Zboží je: areál Sempra Praha, a.s., Staroholická 41, 534 01 Holice. (dále jen 

„Místo převzetí“). Kontaktní osoba pro převzetí: XXXXX 

4.3. O předání a převzetí Zboží vyhotoví Smluvní strany písemný zápis o dodání (dodací list), který 

podepíší zástupci obou Smluvních stran. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Zaplacení kupní ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí Zboží na základě 

vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 14 dní. Nedílnou součástí faktury bude 

dodací list. Fakturu doručí Prodávající Kupujícímu ve dvou výtiscích. Za termín úhrady se 

považuje termín odepsání platby z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího 

5.2. Prodávající není oprávněn požadovat zálohové platby. 
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5.3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 

příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 

předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat 

ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení 

se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného 

či opraveného dokladu. 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST 

6.1. Prodávající odpovídá za to, že Zboží bude mít vlastnosti sjednané ve Smlouvě. 

6.2. Prodávající poskytuje Kupujícímu ve smyslu § 2113 a násl. ObčZ záruku za jakost na Zboží 

v délce 24 měsíců Záruční doba počíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím. Prodávající 

poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dle této Smlouvy a odpovídá tak Kupujícímu za vady 

Zboží, jež se vyskytnou v záruční době.  

6.3. Kupující je oprávněn uplatnit u Prodávajícího práva z odpovědnosti za vady, na které se 

vztahuje záruka, kdykoli během trvání záruční doby.  

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou 

se řídí právními předpisy České republiky, zejména ObčZ. 

7.2. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.  

7.3. Kupující jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru 
smluv“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní 
povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním systému 
registru smluv (dále jen „ISRS“). 

7.4. Smluvní strany jsou si vědomy, že Kupující je povinným subjektem podle Zákona  
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu 
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

7.5. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před 
uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem 
podpisu poslední ze Smluvních stran. 

7.6. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v ISRS 

7.7. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

• Příloha č. 1 – Specifikace Zboží 

7.8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních 

stran obdrží po jednom stejnopisu. 
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Kupující 

 

V Litoměřicích dne  

Prodávající 

 

V Praze dne  

 

 

 

 

 

 

............................................. 

Mgr. Václav Červín 

místostarosta 

.............................................. 

Ing. Irena Konvalinková 

ředitelka společnosti 
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Příloha č. 1 
 

SPECIFIKACE ZBOŽÍ 
 
 
 

Kód a popis výrobku 
 
TOP150    Pyramida kolekce TOP – v: 1,4 m  
 

- podstavec + 2 sadební patra  
- průměr u základny: 1 200 mm 
- průměr na vrcholu: 665 mm 
- průměr horní sázecí plochy: 400 mm 
- výška: 1,4 m, váha: 35 kg 
- počet sázecích otvorů: 130 

 
 
 
 
 
       

 

 
 
 
 
 


