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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:

SEMPRA PRAHA a.s.
se sídlem: U Topíren 860/2, 170 00 Praha 7
zastoupená: Ing. Jiřím Horákem - místopředsedou představenstva
IČO: 45797439
DIČ: CZ45797439
bankovní spojem:
č.účtu:
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, 
vložce 1668

na straně jedné (dále jen „prodávající44)

Technické služby města Mostu a.s.
se sídlem: Most - Velebudice, ul. Dělnická 164, PSČ 434 01
zastoupené: Ing. Václavem Zahradníčkem - předsedou představenstva

Tomášem Kubalem - místopředsedou představenstva
IČO: 64052265
DIČ: CZ64052265
bankovní spojení: 
č.účtu:
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 771

na straně druhé (dále jen „kupující44)

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

IČ: 64052265 
DIČ: CZ64052265
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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.

L
Předmět smlouvy

1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu na podkladě provedeného poptávkového 
řízem pod názvem „Dodávka macešek 2019“ následující zboží:
17 200 kusů macešek v barvách a množství dle specifikace „Dodávka macešek 2019“ a umožnit mu 
nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu 
sjednanou v článku II. této smlouvy.

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

1.3. Objednatel má právo kontroly kvality výsadbového materiálu před vlastním odběrem a případné 
odmítnutí zboží, které nebude splňovat výše uvedené kvalitativní požadavky, v tomto případě má 
kupující právo od smlouvy odstoupit a strany si vrátí již poskytnutá plnění. Odstoupení je účinné 
dnem doručení prodávajícímu.

1.4. Kupující si vyhrazuje právo dílčí změny požadovaného sortimentu po předchozí dohodě 
s kupujícím.

1.5. 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 ve výši 110 940,- Kč bez DPH, slovy jednostodesettisícdevětsetčtyřicet 
korun českých). Ke sjednané ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. Cena je splatná nejpozději 
do 30 dnů ode dne výstavem a doručení faktury kupujícímu na účet prodávajícího, uvedený v 
záhlaví této smlouvy.

2.2. Kupní cena uvedená vodst. 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 zněm. 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
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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 věci po zaplacení kupní ceny, specifikované v čl.II.

IV.
Způsob převzetí předmětu kupní smlouvy

4.1. Prodávající se zavazuje:
» dodat předmět smlouvy včetně dokladů spojených s dodáním do 39. - 40. týdne 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, ul. Dělnická 164, PSČ 434 01.

V.
Odpovědnost za vady, reklamační řízení

5.1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost a dodané množství v délce 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 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uplatněný nárok musí být uplatněn 
písemně (nebo e-mailem) s uvedením označení vady, jejího popisu a uvedení požadovaného 
zákonného nároku z titulu odpovědnosti.

VI.
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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 500,- 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. 
v platném znění (Občanský zákoník).

VIL
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 
uzavírám 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 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 nej později do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto 
ujednám může uveřejnit smlouvu v registru prodávající.

8.3. Po uveřejnění v registru smluv obdrží kupující 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 
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak 
dále o této skutečnosti informován.

8.4. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za
splněnou
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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 šiji v odběrní lhůtě 
nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.

8.5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně oprávněné a způsobilé k právním úkonům v rozsahu této 
smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící k jejímu uzavření.

8.6. 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 (zákon o registru smluv).

8.7. Smlouvaje sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 výtisk obdrží prodávající, 1 výtisk obdrží 
kupující. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

8.8. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU)

2016/679 ze dne 27. dubna 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).

V Praze dne Í4.C.

Za prodávajícího:

Ing. Jiří Horák
Místopředseda představenstva 
SEMPRA PRAHA a.s.

Technické služby města Mostu a.s. IČ: 64052265
Dělnická 164 DIČ: CZ64052265

V Mostě dne
fy i lofy

Za kupujícího:

Ing. VáclayZahradmče] 
Předsedapředstavenstva 
Techniclté šli

Tomáš Kubal
M istopředscda představenstva
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Příloha Č.l

Rozpis jednotlivých druhů letniček s uvedením jednotkové ceny za 1 ks sazenice včetně dopravy 
v Kč bez DPH.

1. Delta® F1 Trne Blue - modrá 1 ks 6,45 Kč
2. Delta® F1 Gold with Blotch Imp - žlutá s okem 1 ks 6,45 Kč
3. Delta® F1 Pure Orange - oranžová 1 ks 6,45 Kč
4. Delta® F1 Yellow with Purple Wing - modrožlutá 1 ks 6,45 Kč
5. Delta® F1 Violet and White - modrobílá 1 ks 6,45 Kč
6. Delta® F1 Red with Blotch - červená s okem 1 ks 6,45 Kč

Technické služby města Mostu a.s.
Dělnická 164
434 01 Most-Velebudice
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Datum Jméno, příjmení Funkce Podpis

Zpracoval/a/i/y:

Manažer divize: 13.06.2019 Vedoucí provozu

Ředitel společnosti: 13.06.2019 mmwmam Ředitel společnosti

Za divizi posoudil/a:

AK - právně posoudí l/a:

Manažer ekonomie schválil/a:

Schváleno dne:

Uveřejnění v registru smluv: DNE IEI ANO

13.06.2019 Divize EKO

Datum uveřejnění smlouvy:

ID smlouvy z registru smluv:
Poznámka: Kupní smlouva „Dodávka macešek 2019‘


