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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, violka 771

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

Smluvní strany:

EUROGREEN CZ s.r.o.
Sídlo: Náměstí Jiřího 2, Jiřetín pod Jedlovou, PSČ 407 56
Zastoupená: Ing. Tomášem Štěpařem
IČO: 64651959
DIČ: CZ64651959 ____________

spojení:
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle C, 
vložka 10273

na straně jedné (dále jen „prodávající44)

a

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

Most - Velebudice, ul. Dělnická 164, PSČ 434 01 
Ing. Václavem Zahradníčkem, předsedou představenstva 
Tomášem Kubalem, místopředsedou představenstva 
640 52 265 
CZ64052265

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle B, 
vložka 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.

Technické služby města Mostu a.s.
Dělnická 164
434 01 Most-Velebudice

IČ: 64052265 
DIČ: CZ640Í 65
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Technické služby města Mostu a.s.
společnost je zapsánu v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nud Labem oddíl B, violka 771

I.
Předmět smlouvy

1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu na podkladě provedeného výběrového 
řízení pod názvem „Dodávka 1 ks zahradního malotraktoru“ následující movitou věc:
Žací traktor ISEKI SXG 326 HL
a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu 
kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy, včetně dokladů a písemností k movité věci se 
vztahující (záruční list včetně podmínek záruky, technický průkaz stroje, návod k obsluze v českém 
jazyce, prohlášení o shodě).

1.2. O dodání předmětu smlouvy bude sepsán předávací protokol, který po podpisu obou smluvních stran 
se stává nedílnou součástí této kupní smlouvy. Součástí předávacího protokolu budou i údaje o příp. 
montáži, provozních zkouškách, zaškolení obsluhy apod.).

II.
Kupní cena

2.1. Celková kupní cena byla sjednána ve výši 519.498,- Kč bez DPH, slovy 
pětsetdevatenácttisícčtyřistadevadesátosm 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.
Cena 1 ks stroje: 488.700 Kč bez DPH
Garantované servisní náklady: 30.798 Kč 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.

III.
Převod vlastnictví

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



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

IV.
Způsob převzetí předmětu kupní smlouvy

4.1. Prodávající se zavazuje:
- dodat předmět smlouvy včetně dokladů spojených s dodáním do 4 týdnů od podpisu smlouvy,
- oznámit kupujícímu termín uskutečnění dodávky písemnou formou (lze i elektronicky formou e- 

mailu) nejpozději 24 hod. před datem dodání,
- poskytnout součinnost při zápisu vlastníka do příslušného registru vozidel.

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

V.
Odpovědnost za vady, reklamační řízení

5.1. Prodávající garantuje kupujícímu, že předmět smlouvy bude způsobilý ke smluvenému účelu užívání 
v souladu s podmínkami zadávací dokumentace výběrového řízení uvedeného shora v čl. I. této 
smlouvy.

5.2. Prodávající se zavazuje poskytnout záruku po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí předmětu 
smlouvy kupujícím.

5.3. Prodávající se zavazuje provést předepsané servisní kontroly a záruční opravy bezplatně.
5.4. Kupující je oprávněn uplatnit své nároky zodpovědnosti 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.

5.5. Lhůta pro započetí prací na odstranění závad sjednávají smluvní strany na dobu nejdéle 24 hodin. 
Uvedená lhůta započne plynout okamžikem písemného oznámení reklamace prodávajícímu nebo 
pověřené servisní organizaci. Oznámení musí být uplatněno písemně (e-mailem), pokud nebude 
prokazatelně dohodnuto jinak.

5.6. Místem plnění záručního a mimozáručního servisu zahrnujícího předepsané servisní a opravárenské 
úkony, zejména záruční servisní prohlídky, intervalový servis, seřízení a nastavení stroje, servis a 
výměny provozem opotřebovaných dílů a další opravy v rozsahu možností vybaveného servisního 
vozidla je sídlo kupujícího. Opravy vyžadující technické zázemí specializovaného pracoviště budou 
prováděny v autorizovaném servisu prodávajícího.

5.7. V případě nefunkčnosti předmětu smlouvy trvající déle než 3 dny od jejího oznámení dle bodu 5.5., 
je kupující oprávněn požadovat na dobu do odstranění záruční závady bezplatné zapůjčení 
plnohodnotné náhrady s dobou přistavení do 48 hodin od uplatnění písemného požadavku formou (e- 
mail, fax). Kupující je oprávněn požádat o zapůjčení náhradního vozu v záruční době i v případě, že 
závada bude kvalifikována jako mimozáruční, a to za úplatu.

5.8. V případě, že se objeví jakákoli vada opakovaně (alespoň dvakrát), má kupující právo od této 
smlouvy odstoupit a prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu zpět kupní cenu.
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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 0,02 % 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 1 000,- Kč z kupní ceny za každý den prodlení.

6.3. V případě prodlení prokazatelného zahájení servisního zásahu bude prodávajícímu účtována smluvní 
pokuta ve výši Kč 1 000,- Kč za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.4. Smluvní pokuta za nedodání náhradního vozu (stroje) ve stanovené lhůtě je Kč 3 000,- Kč za každý 
den prodlení.

6.5. Náhrada škody může být uplatněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. 
v platném znění (Občanský zákoník).

VII.
Jiná ujednání

7.1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně, formou vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

7.2. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím 
uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem 
plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

VIII.
Ustanovení přechodná a závěrečná

8.1. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku o smlouvě kupní.

8.2. Tato smlouvaje platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

8.3. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní kupující, 
a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může 
uveřejnit smlouvu v registru prodávající.

8.4. Po uveřejnění v registru smluv obdrží prodávající do datové schránky/e-mailem potvrzení od správce 
registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou 
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že prodávající

Technické služby města Mostu a.s.
Dělnická 164
434 01 Most-Velebudice

IČ: 64052265 
DIČ: CZ64052265
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nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále 
o této skutečnosti informován.

8.5. Sjednává se, že účastníci považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i 
v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně 
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, kterým 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. 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).

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

ýj.i. tun

V Mostě dne

Tomáš Kubal
místopředseda představenstva 
Technické služby města Mostu a.s.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace stroje
Příloha č. 2 - Rozpis garantovaných servisních zásahů

Technické služby města Mostu a.s.
Dělnická 164
434 01 Most-Velebudice
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EUROGREEN
A BayWa Company

Nabídka profi žacího traktoru ISEKI SXG 326 HL
pro TS města Mostu, a.s.

ISEKI SXG 326 HL s ochranným rámem
Motor: 3-válec diesel, vodou chlazený, 1123 cm3
Výkon (ECE R24) při 2500 ot./min : 18 kW / 24 hp, max. výkon 27 hp
Kapacita nádrže 21 litrů, ochranný rám dle ISO 5395 sklopný o 180°, plynulý
hydrostat s ovládáním dvěma pedály, max. rychlost 15 km/h, uzávěrka diferenciálu,
čelní vývodový hřídel spínatelný pod zátěží, hydraulické zdvihání
žací lišty, hydraulické řízení, plynulé nastavení výšky střihuze sedadla.
4x zadní hydr.vývody s rychlospojkami, pedálová + ruční brzda 
Automatické vypínání žací lišty při pojezdu vzad- možno odblokovat ovládací 
pákou, pak se omezí rychlost pojezdu vzad na 0,3 m/s (dle ISO 5395).
Travní pneumatiky : vpředu-18x8,50-8 vzadu-26x10,50-12 
Míry (d x š x v): 2120 x 1130 x 1130 mm (bez nástavců)
Hmotnost: 520 kg____________________________________________________
SCMB 48-Mezinápravová žací lišta 1,22 m
2 nože, zadní výhoz, převod otáček přes úhlové převody,
snadná demontáž jednou osobou, vnější šířka 1280 mm, hmotnost 105 kg_______
Koš SBC 600 H
objem 600 litrů, hydraulické vyklápění do 1,97 m, sběr středovým odhozem 
signalizace naplnění, míry (d x š x v) :1410x1115x1440 mm, váha 138 kg 
čistící klapka, namáhané klouby opatřené maznicemi________________________
Vybavení pro provoz na pozemních komunikacích
včetně montáže + dokumentace potřebná k přihlášení v ČR___________________
Celní hydrozávěs, včetně spojovacího profilu pro přední výstupní hřídel
Hydraulické přípoje vpředu pro stroje s vyklápěním do výšky, 2 ks

Cena bez DPH

Celkem bez DPH 
____________ partnerská sleva

Celkem po slevě za stroj bez DPH

Garantované servisní náklady po dobu 2 let (1200 mth) ;č

Celkem bez DPH: 519 498 Kč
DPH 21%: 109 095 Kč

Celkem po slevě včetně DPH: 628 593 Kč

Cena je konečná a zahrnuje dopravu stroje včetně zaškolení obsluhy.

Eurogreen CZ, s.r.o., náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČO: 64651959



Na námi nabízenou techniku poskytujeme záruku v délce 24 měsíců od data protokolárního předání. 
Stroje Iseki SXG 326 je možné volitelně dovybavit celoprosklenou kabinou a nástavci pro zimní údržbu. 
Termín dodání nového stroje je do 3 týdnů od obdržení závazné objednávky.

Eurogreen CZ, s.r.o., náměstí Jiřího vou, IČO: 64651959
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aN Kalkulace nákladů pravidelných garančních servisů 
pro stroje ISEKI SXG 323 a SXG 326

Servis po 50-ti motohodinách

filtr motorového oleje 
filtr hydraulického oleje 
sací filtr hydrauliky 
olej motorový 
olej hydraulický 
olej převodový 
práce

Servis po 200 motohodinách

množství
1
1
1

2,6 Itr.
8 Itr.

3,3 Itr.
3 hod

cena za jednotku

celkem za servis při 50-ti mth

cena celkem

■i Kč

<K

6 660 Kč

filtr motorového oleje 
olej motorový 
olej převodový 
práce

množství
1

2,6 Itr.
1,1 Itr.
1 hod

cena za jednotku

3Kí
Kč

celkem za servis při 200-ti mth

cena celkem

1405 Kč

Servis po 400 motohodinách

filtr motorového oleje 
filtr hydraulického oleje 
filtr palivový 
filtr vzduchový 
olej motorový 
olej hydraulický 
olej převodový 
práce

množství
1
1
1
1

2,6 Itr.
8 Itr.

3,3 Itr.
3 hod

cena za jednotku cena celkem

celkem za servis při 400-ti mth 5 929 Kč

✓/:4



Servis po 600 motohodinách

filtr motorového oleje 
olej motorový 
olej převodový 
práce

množství
1

cena za jednotku cena celkem

2,6 Itr. 
1,1 Itr. 
1 hod

Kč
Kč
Kč

celkem za servis při 600-ti mth 1405 Kč

Po 600-ti motohodinách celkem bez DPH:
DPH 21%: 

Celkem včetně DPH:

15 399 Kč 
3 234 Kč 

18 633 Kč

Uvedená kalkulace předpokládá provozování stroje 600 motohodin za 1 rok při 
běžných podmínkách. Je li stroj provozován ve ztížených podmínkách (náročný terén, 
prašné prostředí,...), doporučujeme intervaly výměny filtrů a náplní adekvátně zkrátit 
(vizuální kontrola).

Kalkulace nákladů na 24 měsíců
30 798 Kč 

6 468 Kč 
37 266 Kč

Po 600-ti motohodinách celkem bez DPH:
DPH 21%: 

Celkem včetně DPH:

S každým novým strojem předáváme také servisní knížku, kde jsou jednotlivé servisní 
intervaly přehledně popsány a po každé údržbě zaznamenány.

Do nákladů nejsou započítány výměny náhradních nožů, které jsou závislé především na
zacházení obsluhy stroje, a doprava servisního mechanika (19,- Kč/km).
Při náročném intenzivním používání (600 mth/rok) je běžná výměna nožů l-2x za rok.

Servisní služby zajišťuje:
EUROGREEN CZ s.r.o. v Jiřetíně pod Jedlovou

Zhotovil dne 7.3.2019

ě
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