
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2085 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

I. Subjekty smlouvy

Město Kolín

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, místostarostkou města Kolína

00235440

CZ00235440

Česká spořitelna, a.s. Kolín

3661832/0800

Kupující:

Sídlo:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

v dalším textu smlouvy uváděna jako „kupující" a
MKOLP002X3R5

Prodávající:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DECOLED s.r.o.

Fráni Šrámka 2622/18, Smíchov, 150 00 Praha 5

25683853

CZ25683853

Komerční banka, a.s.

115-489240287/0100

obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku v C 60918 vedená u Městského soudu v Praze,

dále jen jako „prodávající", společně s kupujícím dále jen smluvní strany.

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dodávka nových vánočních prvků dle přílohy č. 1 obrazový materiál

výzdoby.

III. Kupní cena

1. Kupní cena byla mezi subjekty smlouvy sjednána jako cena maximální v celkové výši: 408 265 Kč bez

DPH (slovy: čtyři sta osm tisíc dvě stě šedesát pět Kč bez DPH), DPH ve výši 21 % 85 736 Kč, cena celkem

s DPH 494 000 Kč.

2. Kupní cena bude zahrnovat dodávku zboží včetně obvyklých obalů, dopravy a administrace.

3. Zboží, musí být nové, nerepasované a musí odpovídat platným ČSN.

4. Kupující prohlašuje, že předmět smlouvy je používán k ekonomické činnosti a bude na ni aplikován

režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

5. Cenu za dodané zboží zaplatí kupující prodávajícímu převodem z účtu, na základě daňového dokladu

(faktury) s lhůtou splatností 21 dnů ode dne jeho doručení, na adresu uvedenou v čl. I, této smlouvy,

součástí faktury bude předávací protokol.



6. Kupující nebude poskytovat zálohy před zahájením plnění.

IV. Lhůta a místo dodání

1. Zboží bude dodáno do 12.11.2021.

2. Prodávající bude přesný termín dodání koordinovat se zástupci kupujícího min. 2 dny předem.

3. Místo dodání: Kolín

V. Převzetí zboží

1. Převzetí zboží bude provedeno formou zápisu (předávacího protokolu), který podepíší oprávnění

zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které

nebrání řádnému užívání zboží, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění, kdy v případě, kdy lhůta

nebude dojednána, tak nejpozději do 10-ti dnů ode dne vytknutí vad či nedodělků.

VI. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku na dodané zboží uvedené v čl. II., odst. 1,

v délce minimálně 24 měsíců ode dne dodání na místo uvedené v čl. IV., odst. 3.

2. Prodávající se zavazuje, že v případě prodlení s dodáním zboží či odstraněním vad dle článku V. této

smlouvy zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení, kde

smluvní strany si sjednaly, že úhradou smluvní pokuty není dotčen případný nárok kupujícího na

náhradu škody vůči prodávajícímu

3. Kupující se zavazuje, že v případě prodlení se zaplacením ceny za zboží, zaplatí prodávajícímu úrok z

prodlení stanovený předpisem občanskoprávním.

4. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:

5. 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), (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem

uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu,

aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní

partner města Kolína do datové schránky anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem,

potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno

uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany
se



dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru

smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován".

6. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném

„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření

smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva

může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i

v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných

ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších

podmínek.

7. Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně

kupujícího, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

8. Kupní smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž kupující obdrží 1 ks vyhotovení a prodávající

obdrží 1 ks vyhotovení.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - obrazový materiál vánoční výzdoby

Příloha č. 2 - oceněný položkový soupis

10. Změny v smluvním ujednání lze provést na základě dohody, a to písemným dodatkem. Subjekty

smlouvy prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich smluvní vůli a na důkaz toho podepisují. Smlouva

nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.

V Kolíně dne V Praze dne .2021

za kupujícího

Mgr. Iveta Mikšíková, místostarostka města



F

DOLOŽKA:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky

pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína

dne 11.10.2021, usnesení č. 4384/115/RM/2021

Mgr. Michael Kašrór
starosta města Kolína

Michal Najbrt /
II. místostarosta/města Kolína

Pověření členové Zastupitelstva města



SINCE 1997

VÁNOČNÍ DEKORACE - KOLÍN 2021



o NAS
|SME ČESKOU RODINNOU FIRMOU S 25LETOU TRADICÍ. ROZSVÍTILI jSME STOVKY OBCÍ A MĚST, 
DESÍTKY OBCHODNÍCH CENTER V ČR I EVROPĚ, VČETNĚ DALŠÍCH OBjEKTŮ.

Usilujeme o propojení respektu k prostoru a inovativních technologií, obsahovou

VYVÁŽENOST A KULTIVOVANĚ ZTVÁRNĚNÍ.

NABÍZÍME PŮVODNÍ ŘEŠENÍ PRO BĚŽNOU l NEJNÁROČNĚJŠÍ VÝZDOBU. POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ 
SLUŽBY; DESIGN, PORADENSTVÍ, INSTALACE, SKLADOVÁNÍ, ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB.

V PRŮMYSLOVÉM AREÁLU O ROZLOZE 30 000 M2 VYRÁBÍME S TRADICÍ ČESKÉHO ŘEMESLA SVĚTEL' 
NÉ I NESVĚTELNÉ DEKORACE, 2D A 3D DEKORACE, REKLAMNÍ PŘEDMĚTY, DĚTSKÉ KOUTKY, FOTO- 
KOUTKY ČI PŘIPRAVUJEME ZAKÁZKOVOU VÝROBU PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI.

SÍDLEM NAŠÍ SPOLEČNOSTI JE ZREKONSTRUOVANÝ HISTORICKÝ STATEK VÁNOČNÍ DVŮR V DOB- 
ROVÍZl NEDALEKO PRAHY, JEHOŽ PODMANIVÉ PROSTORY SE OTEVÍRAJÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM V PODO' 
BĚ KAMENNÉ PRODEJNY A MÍSTA PŘÍLEŽITOSTNÝCH SETKÁNÍ.

MODERNÍ TECHNOLOGIE SOFISTIKOVANÉ VÝROBKYORIGINÁLNÍ DESIGN KAMENNÁ PRODEINÁ



NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

LAMPOVÉ MOTIVY, HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE, LED HADICE, LED ŘETĚZ



1

POLITICKÝCH VĚZŇŮ

LAMPOVÉ MOTIVY, HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE, LED HADICE



KUTNOHORSKÁ UL

LAMPOVÉ MOTIVY; HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE, LED HADICE



KOREJCOVA UL
LAMPOVÉ MOTIVY, HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE, LED HADICE





DECOLED
SINCE 1997

Kladenská 37 
252 61 Dobrovíz

+ 420 251 564 600 
+ 420 721 221 122 

INFO@DECOLED.cz 

WWW.DECOLED.cz



2021 Cenová nabídka - KOLIN DEKORY č.zak.: 21Zak0175
DECOLED s.r.o.
Fráni Šrámka 18, Praha 5 

www.decoled.cz

150 00

D259WS1 LED světelný dekor, 80 x 240 cm, teple bilá Náměšti republiky (u Billy)

D335WS1 LED světelný dekor, 85 x 310 cm, teple bílá Politických vězňů

D336BS1 LED světelný dekor, 90 x 230 cm, kombinace teple a ledově bílé Kutnohorská

D338AS2 LED světelný dekor, 120 x 240 cm kombinace teple a ledově bílé Rorejcova

D338AS2 LED světelný dekor, 120 x 240 cm kombinace teple a ledově bílé Dukelských Hrdinů

Pro každý dekor je třeba 2 ksU20S Standardizovaný držák dekoru na VO 92 80 Kč 7 360 Kč(celkem 46 dekorů)

Doprava a manipulace 1 4 840 Kč 4 840 Kč

PRODEJ

CELKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH

Celkem DPH 

Celková cena s DPH

408 265 Kč

85 736 Kč 

494 000 Kč


