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RÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODANIE TOVARU 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 v spojení s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

(ďalej len „zmluva“) medzi: 

 

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 

 sídlo :  Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 

 IČO :  00 603 520 

 štatutár :  Dana Čahojová, starostka 

 DIČ :  2020919164 

 IČ DPH :  nie je platiteľom DPH 

 bankové spojenie :  Prima banka Slovensko, a.s. 
 číslo účtu (IBAN) :  SK19 5600 0000 0018 0414 3001 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 
 

Dodávateľ: .................................................................................................. 
 sídlo :  ..............................................................  
 IČO :  .............................................................. 
 štatutár : .............................................................. 
 IČ DPH : .............................................................. 
 zápis :  .............................................................. 
 (ďalej len „dodávateľ“)  
(ďalej objednávateľ a dodávateľ spolu len „zmluvné strany“) 

 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa počas trvania tejto zmluvy dodávať 

objednávateľovi na základe jeho objednávok tovar v podobe záhradníckeho a výsadbového 
materiálu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluvy a záväzok objednávateľa riadne a včas 
dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dodávateľovi cenu vo výške podľa jednotlivých 
objednávok a podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

 

Článok II. 
Tovar 

 
2.1 Tovarom sa pre účely tejto zmluvy rozumie záhradnícky a výsadbový materiál, ktorého rozsah 

taxónov (taxonoidov) je presne vymedzený v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
2.2 Zmluvné strany si v prílohe č. 1 tejto zmluvy vymedzili okrem rozsahu jednotlivých taxónov 

(taxonoidov) aj ich celkovú jednotkovú cenu za kus a maximálny počet kusov pri jednotlivých 
taxónoch (taxonoidoch), ktoré je v prípade objednávok podľa tejto zmluvy dodávateľ povinný 
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objednávateľovi dodať. 
2.3 Presný rozsah dodaných taxónov (taxonoidov) ako aj ich množstvo bude vyplývať 

z jednotlivých objednávok objednávateľa. Rozsah taxónov (taxonoidov) a ani ich počet 
uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy nie sú pre objednávateľa nijako záväzné a zmluvné strany 
výslovne berú na vedomie, že objednávať nemusí vykonať objednávky v rozsahu vymedzenom 
v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy predstavuje tovar 
najvyššej akosti (1. kategórie), čo znamená ich riadne predpestovanie v podobe hustých 
pravidelných rastlín, rovnomerného a kompaktného vzrastu, pestované v substráte so zníženým 
obsahom rašeliny, s rastlinným pasom, spĺňajúce aj nasledovné podmienky: 
a) trvalky – kontajnerové sadenice (veľkosť K9, K 1L, K 1,5L), dobre prekorenené, farba 

koreňa biela, zdravé sadenice, ktoré po vybratí z kontajnera musia držať tvar, sú 
aklimatizované vonkajšiemu prostrediu a ich nadzemná časť je adekvátna koreňovému 
systému. Stonka a listy musia byť zdravé bez poškodení, bez fyziologických defektov 
a bez viditeľného napadnutia škodcami, 

b) rozchodníky – kontajnerové sadenice (veľkosť K7, K9, K 1L), dobre prekorenené, zdravé 
sadenice, ktoré po vybratí z kontajnera musia držať tvar, sú aklimatizované vonkajšiemu 
prostrediu, bez poškodení, bez fyziologických defektov a bez viditeľného napadnutia 
škodcami 

c) okrasné trávy – kontajnerové sadenice (veľkosť K9, K 1L, K 1,5L, K2), dobre 
prekorenené, zdravé sadenice, ktoré po vybratí z kontajnera musia držať tvar, sú 
aklimatizované vonkajšiemu prostrediu, bez poškodení, bez fyziologických defektov a bez 
viditeľného napadnutia škodcami 

d) bylinky – kontajnerové sadenice (veľkosť K9, K 1L, K 1,5L), dobre prekorenené, zdravé 
sadenice, ktoré po vybratí z kontajnera musia držať tvar, sú aklimatizované vonkajšiemu 
prostrediu, bez poškodení, bez fyziologických defektov a bez viditeľného napadnutia 
škodcami 

e) paprade/ vodné a vlhkomilné rastliny – kontajnerové sadenice (veľkosť K9, K 1L, 
K 1,5L), dobre prekorenené, zdravé sadenice, ktoré po vybratí z kontajnera musia držať 
tvar, sú aklimatizované vonkajšiemu prostrediu, bez poškodení, bez fyziologických 
defektov a bez viditeľného napadnutia škodcami 

f) extra veľké trvalky – kontajnerové sadenice (veľkosť K 2L, K 3L, K5), dobre 
prekorenené, farba koreňa biela, zdravé sadenice, ktoré po vybratí z kontajnera musia 
držať tvar, sú aklimatizované vonkajšiemu prostrediu a ich nadzemná časť je adekvátna 
koreňovému systému. Stonka a listy musia byť zdravé bez poškodení, bez fyziologických 
defektov a bez viditeľného napadnutia škodcami  

 
2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo pred vykonaním objednávky 

skontrolovať kvalitu tovaru priamo u dodávateľa. 
2.6 Každá dodaná rastlina musí byť označená etiketou identifikujúcou celý jej slovenský názov 

ako aj jej latinský názov. 
2.7 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ zabezpečí kompletnú objednanú zákazku od 
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objednávateľa. V prípade nenaskladnenia objednávateľom vybraného materiálu, zabezpečí 
dodávateľ náhradný príbuzný sadovnícky materiál do požadovanej objednanej zákazky po 
dohode s objednávateľom. 

2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ umožní výber rastlinného materiálu priamo 
u dodávateľa, na základe osobného výberu objednávateľ spíše objednávku a doručí ju 
dodávateľovi písomne na adresu, alebo elektronicky na e-mailovú adresu dodávateľa uvedenú 
v ods. 10.1 písm. b) tejto zmluvy. 

 

Článok III. 
Doba trvania zmluvy 

 
3.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31 decembra 2022.  

 

Článok IV. 
Spôsob dodania tovaru 

 
4.1  Objednávateľ bude podľa svojich aktuálnych potrieb a finančných možností vystavovať 

objednávky a dodávateľ sa zaväzuje podľa týchto objednávok dodávať objednávateľovi 
kompletnú objednávku požadovaného tovaru, v stanovenom termíne a na požadovanom mieste 
plnenia a to všetko za podmienok dojednaných v tejto zmluve. 

4.2 Objednávateľ môže vykonať svoju objednávku písomne na adresu dodávateľa uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy alebo elektronicky na e-mailovú adresu dodávateľa uvedenú v ods. 
10.1 písm. b) tejto zmluvy. 

4.3 Objednávka musí obsahovať druh a počet požadovaného tovaru ako aj z toho vyplývajúcu cenu 
predstavujúcu súčet súčinov celkovej jednotkovej ceny za kus príslušného druhu tovaru a jeho 
objednaného množstva podľa údajov z prílohy č. 1 tejto zmluvy a tiež požadované miesto a čas 
dodania tovaru. Súčasťou objednávky môžu byť aj ďalšie podmienky potrebné na riadne 
vykonanie plnenia. 

4.4 Doručením riadnej objednávky dodávateľovi sa táto stáva pre neho záväznou a žiadna 
akceptácia zo strany dodávateľa sa už nevyžaduje, okrem výnimky podľa ods. 4.7 tejto 
zmluvy. 

4.5 V prípade, ak by dodávateľ nemal k dispozícii požadovaný taxón (taxonoid) alebo jeho 
požadovaný počet kusov uvedený v objednávke, tak je dodávateľ povinný najneskôr druhý 
pracovný deň po doručení objednávky oznámiť objednávateľovi túto skutočnosť a súčasne mu 
navrhnúť náhradný tovar s podobnými parametrami (veľkosť, tvar, farba, kvitnutie a pod.), 
ktorý by mu vedel dodať. Až po akceptácii tohto náhradného tovaru zo strany objednávateľa, 
môže dodávateľ zahrnúť aj tento tovar do dodávky. 

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akceptácie náhradného tovaru zo strany objednávateľa 
podľa ods. 4.5 tejto zmluvy platí, že ak by cena tohto náhradného tovaru bola vyššia ako cena 
zastúpeného tovaru podľa tejto zmluvy, tak pre účely tejto zmluvy sa za cenu tohto náhradného 
tovaru považuje cena zastúpeného tovaru, uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
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4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže na základe tejto zmluvy žiadať od 
dodávateľa dodať aj iný rozsah taxónov (taxonoidov) alebo vyšší počet kusov ako vyplýva 
z prílohy č. 1 tejto zmluvy, avšak objednávka v tomto rozsahu vyžaduje akceptáciu zo strany 
dodávateľa, bez tejto akceptácie nie je pre dodávateľa objednávka v tomto rozsahu záväzná. 

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dodávateľ nie je schopný riadne alebo včas splniť 
objednávku podľa tejto zmluvy, tak objednávka prestáva byť pre objednávateľa záväzná 
a môže si sám požadovaný tovar zabezpečiť od tretej osoby. 

4.9 Dodávateľ je spolu s dodávkou tovaru povinný pripraviť aj návrh odovzdávacieho protokolu, 
týkajúci sa predmetnej dodávky tovaru. Zmluvné strany sú povinné pri každom prevzatí tovaru 
objednávateľom podpísať odovzdávajúci protokol, pričom každá zo zmluvných strán má právo 
v ňom uviesť tie skutočnosti, ktoré považuje za podstatné. 

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dodávateľ nie je schopný riadne alebo včas splniť 
objednávku podľa tejto zmluvy, musí dodávateľ písomne upovedomiť objednávateľa najneskôr 
na tretí deň od doručenia objednávky, tak aby mohol objednávateľ urýchlene vykonať 
objednávku u tretej osoby. 

4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ si môže po dohode s dodávateľom zabezpečiť 
odvoz tovaru, dopravu tovaru aj svojím osobným/nákladným motorovým vozidlom. 
 

 

Článok V. 
Miesto a čas dodania 

 
5.1 Miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy je územný obvod mestskej časti Bratislava - 

Karlova Ves, pričom presné miesto dodania určí objednávateľ vždy vo svojej objednávke. 
5.2 Čas dodania tovaru podľa tejto zmluvy určí objednávateľ vždy vo svojej objednávke, pričom 

tento čas nesmie byť nikdy kratší ako päť pracovných dní od doručenia objednávky 
dodávateľovi. 
 

Článok VI. 
Cena a platobné podmienky 

 
6.1 Objednávateľ má vyčlenené na účely tejto zmluvy ako svoj maximálny finančný limit sumu 

v celkovej výške 10 000,-EUR (slovom: desaťtisíc eur). Dodávateľ nemôže nad rozsah tohto 
limitu objednávateľovi dodať žiadne plnenia a to bez ohľadu na jeho prípadné objednávky, 
ktoré sa považujú za nulitné.  

6.2 Každá jedna objednávka predstavuje samostatne zrealizovanú kúpu, za ktorú prináleží 
dodávateľovi nárok na úhradu dojednanej ceny.  

6.3 Celkové jednotkové ceny za kus pri jednotlivých druhoch tovarov uvedené v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy predstavujú konečné ceny (t. j. aj vrátane DPH), ktoré nemožno nijako meniť a to ani 
v prípade, ak sa počas tohto zmluvného vzťahu stane z dodávateľa platiteľ DPH alebo dôjde k 
legislatívnej zmene vo výške dane z pridanej hodnoty a pod.  

6.4 Celkové jednotkové ceny za kus pri jednotlivých druhoch tovarov uvedené v prílohe č. 1 tejto 
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zmluvy zahŕňajú celkové náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu tejto zmluvy, 
vrátane nákladov na personálne a technické zabezpečenie potrebné na dodanie objednaného 
tovaru podľa tejto zmluvy. 

6.5 Dodávateľ je povinný na základe každého odovzdávajúceho protokolu vystaviť 
objednávateľovi faktúru v písomnej forme a uviesť v nej okrem iného aj celkovú cenu plnenia 
v EUR bez DPH, sadzbu DPH pokiaľ je platiteľom DPH a celkovú cenu plnenia vrátane DPH 
vyplývajúcu z príslušného odovzdávajúceho protokolu podpísaného objednávateľom. 

6.6 Splatnosť faktúr si zmluvné strany dohodli v súlade s § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka na 
30 dní od jej doručenia objednávateľovi.  

6.7 Dodávateľ je povinný doručiť objednávateľovi faktúru najneskôr do 10. dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca, po mesiaci v ktorom objednávateľ podpísal príslušný odovzdávajúci 
protokol, z ktorého vyplýva výška fakturovanej sumy a ktorého kópia musí tvoriť prílohu 
každej faktúry. 

6.8 Úhrada faktúr bude zo strany objednávateľa realizovaná bezhotovostným prevodom na číslo 
účtu (IBAN) uvedené vo faktúre vystavenej dodávateľom, ktorá bude obsahovať všetky 
zákonné a zmluvné náležitosti. 

6.9 V prípade, ak dodávateľ vystaví objednávateľovi faktúru predčasne alebo nebude obsahovať 
všetky povinné náležitosti, objednávateľ ju vráti v lehote splatnosti dodávateľovi na opravu 
s uvedením konkrétnych vytýkaných skutočností, čím skončí plynutie lehoty splatnosti vrátenej 
faktúry a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia riadnej faktúry 
objednávateľovi. 

 
Článok VII. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 
 

7.1  Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru okamihom jeho prevzatia 
a podpísania odovzdávajúceho protokolu. 

7.2 Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa okamihom nadobudnutia vlastníckeho 
práva k dodanému tovaru.  

 
Článok VIII. 
Vady tovaru 

 
8.1 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne alebo elektronicky oznámiť 

dodávateľovi vady tovaru, ktoré zistil pri prevzatí tovaru alebo dodatočne potom. 
8.2 V prípade, ak dodávateľ nedodá riadne alebo včas objednávateľom objednaný tovar, tak 

objednávateľ má v súlade s ods. 4.8 tejto zmluvy právo si tento tovar zabezpečiť sám u tretej 
osoby.  

8.3 V prípade, ak dodávateľom dodaný tovar nebude spĺňať požiadavky akosti dojednané v tejto 
zmluve, zaväzuje sa dodávateľ na základe výzvy objednávateľa poskytnúť mu primeranú zľavu 
alebo poškodený tovar do piatich pracovných dní vymeniť za nepoškodený/nový/náhradný, 
pričom voľbu medzi týmito nárokmi má výhradne objednávateľ. 
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8.4    V prípade nedodržania zmluvných podmienok a dodaní nevyhovujúceho, poškodeného    
   materiálu si dodávateľ musí zabezpečiť dopravu na späťvzatie dodaného materiálu na vlastné   
   náklady do 24h od dodania. 

8.5    Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má možnosť vymeniť poškodený sadovnícky    
   materiál do 24 hodín od písomného, emailového nahlásenia dodávateľovi. 

 
 
 

Článok IX. 
Vyhlásenia zmluvných strán 

 
9.1 Dodávateľ vyhlasuje, že má dostatočné kapacity, aby dokázal plniť objednávky v rozsahu 

a spôsobom dojednaným v tejto zmluve.  
9.2 Dodávateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že objednávateľ si nemusí objednať také množstvo 

a rozsah tovaru ako vyplýva z prílohy č. 1 tejto zmluvy a stanovenie obsahu jednotlivých 
objednávok podľa tejto zmluvy je výsostne na rozhodnutí objednávateľa. 

9.3 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že záväzná špecifikácia tovaru bude vyplývať výlučne len 
z jednotlivých objednávok vykonaných objednávateľom podľa tejto zmluvy. 

9.4 Objednávateľ vyhlasuje, že zabezpečí dodávateľovi riadny prístup na miesta plnenia, aby 
každá objednávka mohla byť zo strany dodávateľa riadne splnená.  

9.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa budú navzájom včas informovať o všetkých skutočnostiach 
rozhodných pre spoluprácu podľa tejto zmluvy. 

9.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si bezodkladne poskytnú nevyhnutnú súčinnosť tak, aby došlo 
k riadnemu naplneniu obsahu tejto zmluvy. 

9.7 V prípade nedodržania podmienok v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený vypovedať túto 
zmluvu uzavretú medzi objednávateľom a dodávateľom. 

 
Článok X. 

Kontaktné osoby 
 

10.1 Kontaktné osoby na účely realizácie jednotlivých objednávok, vrátane ich odovzdania, 
prevzatia a vytknutia vád je: 
a) na strane objednávateľa:  .........................., tel. č. +421 ..............., e-mail ....................... 
b) na strane dodávateľa:  .........................., tel. č. +421 ..............., e-mail ....................... 

 

Článok XI. 
Doručovanie 

 
11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade doručovania elektronickou formou, sa použijú e-

mailové adresy uvedené v ods. 10.1 tejto zmluvy, ak odosielajúcej zmluvnej strane adresát 
vopred neoznámil svoju novú e-mailovú adresu na doručovanie. 

11.2 Elektronická správa sa považuje za doručenú adresátovi nasledujúci deň, kedy ju odosielateľ 
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poslal. 
11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade doručovania písomnou formou, sa použijú adresy 

uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak odosielajúcej zmluvnej strane adresát vopred neoznámil 
svoju novú adresu na doručovanie. 

11.4 Písomnosť sa považuje za doručenú adresátovi v deň, keď: 
a) adresát písomnosť prevzal, 
b) adresát odmietol písomnosť prevziať, 
c) uplynula úložná lehota. 

 
Článok XII. 

Ukončenie zmluvy 
 

12.1 K ukončeniu tejto zmluvy dôjde: 
a) uplynutím doby podľa ods. 3.2 tejto zmluvy, 
b) vyčerpaním finančného limitu podľa ods. 6.1 tejto zmluvy, 
c) písomnou dohodou zmluvných strán. 
d) odstúpením od zmluvy 
e) výpoveďou bez udania dôvodu 

 
12.2  Objednávateľ ako aj poskytovateľ majú právo túto zmluvu kedykoľvek vypovedať a to i bez 

udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná 
doba je 1 mesiac a začína plynúť deň nasledujúci po doručení výpovede. 

12.3 V prípade ak niektorá zo zmluvných strán nebude schopná plniť svoje záväzky riadne a včas 
alebo preruší svoje zmluvné povinnosti podstatným spôsobom, má druhá strana právo odstúpiť 
od tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami § 344-351 Obchodného zákonníka.  

12.4 Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší ku dňu doručenia písomného odstúpenia od zmluvy 
druhej zmluvnej strane, (poštovým doručovateľom) na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 
 

 
Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.13 Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

1.14 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

1.15 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je jej príloha č. 1. 
1.16 Táto zmluva sa uzatvára v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri rovnopisy 

dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane dodávateľ. 
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1.17 Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho 
neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia tejto 
zmluvy. Zmluvné strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu 
rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.  

1.18 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 
 
 
 
 
Objednávateľ:  Dodávateľ: 
V Bratislave, dňa ____.____2021 V _____________, dňa ____.____2021 

 
_____________________________ _____________________________ 
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves .......................................................... 
Dana Čahojová, starostka .......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1:  
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rozsah taxónov   TRVALKY    K 9 

maximálny 
požadovaný 
počet kusov

jednotková 
cena za kus 
bez DPH v 

EUR 

jednotková cena 
za kus vrátane 

DPH 

    

Achillea filipendulina ´Cloth of Gold´ 100   

Achillea tomentosa ´Aurea´ 50   

Alchemilla alpina 50   

Alchemill mollis´Irish Silk´ 50   

Anemone japonica ´Andrea Atkinson´ 25   

Anemone sylvestris 50   

Anemone sylvestris ´Snow White´ 25   

Anemone tomentosa ´Serenade´ 25   

Arabis caucasica (v kultivaroch) 10   

Arabis procurrens (v kultivaroch) 10   

Artemisia abrotanum ´Cola Plant´ 25   

Aster dumosus (v kultivaroch) 30   

Bergenia cordifolia 30   

Centranthus ruber 25   

Coreopsis verticillata ´Zagreb´ 30   

Dicentra spectabilis 10   

Echinacea purpurea (v kultivaroch) 150   

Fragaria vesca 50   

Geranium sanquineum (v kultivaroch) 100   

Gailardia aristata (v kultivaroch) 50   

Heuchera (v kultivaroch) 50   

Lavandula angustifolia (v kultivaroch) 300   

Phlox subulata (v kultivaroch) 30   

Stachys byzantina 50   

Thymus 50   

Verbena bonariensis 400   

Vinca minor (v kultivaroch) 100   

Sedum (v kultivaroch) 50   

Hakonechloa macra ´Albostriata´ 100   

Hakonechloa macra ´Stripe it Rich´ 100   

Stipa tenuissima  20   

Salvia officinalis 30   

Athyrium niponicum 30   

Dryopteris filix mas 30   
 
 

TRVALKY    K 1 L 

maximálny 
požadovaný 

jednotková 
cena za kus 

jednotková cena 
za kus vrátane 
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počet kusov bez DPH v 
EUR 

DPH 

    

Achillea filipendulina ´Cloth of Gold´ 100   

Achillea millefolium ´Paprika´ 50   

Anemone japonica (v kultivaroch) 50   

Astilbe japonica (v kultivaroch) 50   

Astilbe arendsii (v kultivaroch) 25   

Brunnera macrophylla (v kultivaroch) 50   

Coreopsis hybrida ´Ruby Frost´ 50   

Coreopsis verticillata ´Grandiflora´ 50   

Echinacea (v kultivaroch) 60   

Echinops 60   

Gaura (v kultivaroch) 150   

Geranium macrorrhizum (v kultivaroch) 50   

Hemerocallis (v kultivaroch) 100   

Hosta (v kultivaroch) 50   

Kniphofia (v kultivaroch) 50   

Lavandula intermedia ´Grosso´ 100   

Monarda didyma ´Red Shades´ 50   

Papaver (v kultivaroch) 50   

Perovskia (v kultivaroch) 300   

Rudbeckia hirta 30   

Rudbeckia maxima 30   

Rudbeckia fulgida 30   

Rudbeckia SmileyZ (v kultivaroch) 30   

Salvia nemorosa (v kultivaroch) 50   

Salvia officinalis ´Berggarten´ 50   

Salvia officinalis (v kultivaroch) 20   

Stachys grandiflora ´Superba´ 50   

Verbena bonariensis 400   

Veronica spicata ´Icicle´ 100   

Veronica longifolia 50   

Veronicastrum virginicum ´Album´ 10   

Carex sp. 100   

Miscanthus sinensis ´Adagio´  50   

Miscanthus sinensis ´Gracillimus´ 50   

Miscanthus sinensis ´Sioux´ 30   

Miscanthus sinesis ´Red Chief´ 30   

Pennisetum alopecuroides (v kultivaroch) 50   

Pennisetum alopecuroides ´Moudry´ 50   
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TRVALKY    K 2 L 

maximálny 
požadovaný 
počet kusov

jednotková 
cena za kus 
bez DPH v 

EUR 

jednotková cena 
za kus vrátane 

DPH 

    

Hemerocallis (v kultivaroch) 30   

Cortaderia (v kultivaroch) 10   

Panicum virgatum (v kultivaroch) 20   
 


