
Zlín Statutární město Zlín
nám. Míru 12 , 761 40 Zlín S00JP0125B7Q

k u p n í s m l o u v a
číslo smlouvy dle evidence kupujícího: 180 016 0047

uzavřená podle § 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupující: Statutární město Zlín,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín
IČ: 00283924 DIČ: CZ00283924
zast. primátorem města MUDr. Miroslavem Adámkem
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Divoký, vedoucí OMZ MMZ
odpovědný útvar: odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína
(dále jen OMZ MMZ)
bankovní spojení: ČS, a.s., pob. Zlín, č.ú.: 3048982/0800
tel.: , e-mail:

Prodávající: ARBOEKO s.r.o.
sídlo: Obříství - Obříství, Bedřicha Smetany 230, PSČ 277 42
IČ: 27926826 DIČ: CZ 27926826
jejímž jménem jedná: Ing. et Ing. Martin Danzer, vedoucí obchodního oddělení,
na základě plné moci
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vl.č 127019
bankovní spojení: a.s., č.ú.
tel:

I.
Předmět plnění

Předmětem smlouvy je dodávka 200 ks stromů určených k podzimním výsadbám na plochách
veřejné zeleně na území statutárního města Zlín (dále jen zboží) - dle výzvy a specifikace
kupujícího ze dne 12. 9. 2016 a cenové nabídky prodávajícího ze dne 19. 9. 2016. Prodávající
se zavazuje podpisem této smlouvy zboží se specifikací dle přílohy 1 v souladu se smlouvou
dodat a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit.

II.
Dodací podmínky

Smluvní strany se dohodly tak, že zboží dle této smlouvy bude dodáno prodávajícím do 15. 11.
2016
O předání dřevin bude mezi prodávajícím a kupujícím podepsán písemný protokol (dodací list).
O dodání materiálu se zavazuje prodávající předem prokazatelně informovat kupujícího
telefonicky a e-mailem a to min. 2 pracovní dny před faktickým dodáním zboží.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy zboží převezme, tj.
okamžikem potvrzení dodacího listu.
Prodávající podpisem této smlouvy potvrzuje, že vlastnické právo prodávajícího k předmětu
koupě není ke dni uzavření této kupní smlouvy dotčeno právními vadami či jakýmkoli právem
třetí osoby.
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III.
Cena a splatnost faktury

Cena za kompletní dodávku zboží dle této smlouvy byla stranami dohodnuta v částce:
260 002,00 Kč bez DPH 
39 000,30 Kč DPH 

299 002,30 Kč vč. DPH 
(slovy: dvěstědevadesátdevěttisícdvěkorunyčeskétřicethaléřů).

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných obecně závazných předpisů platných ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.
Uvedená kupní cena je  včetně dopravy.
Prodávající je  oprávněn vystavit fakturu-daňový doklad po splnění kompletní dodávky dle této 
smlouvy. Den oboustranného podpisu předávacího protokolu kompletní dodávky materiálu dle 
této smlouvy je  dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu §21 zák. č.235/2004Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury (daňového dokladu) je  30 dnů ode dne 
prokazatelného převzetí daňového dokladu kupujícím a to bezhotovostním převodem na účet 
prodávajícího, jak je  shora v záhlaví uvedeno .

IV.
Ostatní ujednání

Prodávající se zavazuje zboží dodat v kvalitě v souladu s platnými obecně závaznými právními 
předpisy zejména ČSN 464902. Zboží se zavazuje prodávající dodat v živém stavu bez zřejmých 
nemocí a škůdců. Při převzetí bude provedena kupujícím faktická a vizuální kontrola.
Kupující nemusí převzít zboží neodpovídající kvalitě či jinak poškozené, o tom bude mezi 
stranami sepsán písemný protokol. Při oprávněné reklamaci je  prodávající povinen dodat 
neprodleně náhradní zboží za neodpovídající nebo chybějící zboží, případně po dohodě 
poskytnout slevu z ceny zboží.
Smluvní strany sjednaly povinnost prodávajícího dodat bez zbytečného prodlení náhradní zboží 
za dřeviny, u nichž bude ve lhůtě do 31. 8. 2017 zjištěna úmrtnost, přičemž objem takového 
náhradního plnění je  omezen max. do výše 6 % z objemu plnění dle této smlouvy. V takovém 
případě kupující písemně vyzve prodávajícího k realizaci náhradního plnění se stanovením počtu 
a specifikace dřevin a stanovením přiměřené Ihůty k plnění. Pro případ prodlení prodávajícího 
delší než 14 dnů od mamého uplynutí stanovené lhůty, se sjednává smluvm' pokuta ve výši 
hodnoty náhradního plnění s níž je prodávající v prodlení. Takto sjednanou smluvní pokutu se 
zavazuje prodávající uhradit ve lhůtě do 10 dnů od výzvy kupujícího.

V.
Sankce a pokuty

Prodávající se zavazuje dodat zboží dle požadavků kupujícího v řádné kvalitě, velikosti a 
termínu, vše v souladu s touto smlouvou a nabídkou prodávajícího z 19. 9. 2016. Při nedodržení 
termínu dodání zboží je  kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1% z ceny pozdě 
dodaného zboží za každý den prodlení. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším 
než 14 dní je  kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.



VI.
Ostatní a závěrečná ujednání

V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu kupní ceny je kupující oprávněn
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění (písemným sdělením) a dále písemně
vyzvat prodávajícího k přerušení plnění, přičemž prodávají bude povinen zahájit plnění na výzvu
kupujícího či na výzvu plnění přerušit a po vyzvání v plnění pokračovat. Nebude-li výzva
k zahájení plnění /nebo k pokračování plnění zaslána druhé straně do 1 roku od data
předpokládaného zahájení plnění (od data přerušení plnění), pozbývá tato smlouva posledním
dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které
z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
Jakékoliv změny této smlouvy budou řešeny písemnými, číslovanými dodatky, které musí být
podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jedno paré
prodávající.
Tato smlouva se řídí z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
S ohledem na právní postavení kupujícího, strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy
v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
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Příloha:
nabídka prodávajícího ze dne 19. 9. 2016

" plná moc

Doložka dle ust.§41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:
Datum a číslo jednací:

Schváleno orgánem obce:
Datum a číslo jednací:

Zastupitelstvo města Zlína
10.12.2015, č.j.3/8Z/20l5

schválen rozpočet na r. 2016
Rada města Zlína

26.9.2016, č.j. 64/19R/2016
schválení smlouvy

Kupující
Statutární město Zlín zast.

RNDr. Bedřichem Landsfeldem
náměstkem primátora

20dp0vídé odbor Gatum příjme

věcné

• c OP '!>fy 1
finatířn HOLC

Prodávající
ARBOEKO s.r.o.

Ing. et Ing. Martin Danzer
vedoucí obchodního oddělení

na základě plné moci
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