
2/VZ/2019-2 Příloha č. 1 ZD

KUPNÍ SMLOUVA
podle ustanovení § 2079 a násl.zák.č.89/2012 Sb., dále jen „Smlouva“

č. Smlouvy prodávajícího: č. Smlouvy!

1. Smluvní strany

1.1. Prodávající:

kupujícímu

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.,
Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov

zastoupená: Pavlem Foltýnem -  jednatelem společností ““

-------------'JMI II

Jihočeského kraje
České Budějovice 

Došlo: -  j -0/,- 2019
Č.j, Jf<pC,2,
Přiděleno: /  i
Počet listů/ příloh:

Tel.: ............................. E-mail:........................................
IČO: 25229761 
DIČ: CZ25229761
Bankovní spojení: ................................................. 
č. ú.: .............................

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni 
Odd. C, vložka 10825, datum zápisu 8. 2. 1999

1.2. Kupující: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
zastoupený: Ing. Janem Štíchou - ředitelem organizace 
osoba pověřena věcným jednáním:........ ...... .............

náměstek provozního úseku
Tel.: 387 021 010 E-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 70971641 
DIČ: CZ70971641

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
v oddílu Pr., vložce číslo 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

2. Účel smlouvy
Účelem této kupní smlouvy je realizace veřejné zakázky zadané podle zák. 
č. 134/2016 Sb. a násl. v platném znění s názvem: „Dodávka silničních svodidel 
v roce 2019“.

3. Předmět plnění
3-1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo ke zboží 

uvedenému níže a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle čl. 5 
Smlouvy.
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^.2. Předmět koupě:

ocelová svodidla typu Mega Rail sl, BIRSTA 2, Mega Rail ES včetně 
požadovaného příslušenství
(dále jen zboží).

3-3- Dodané zboží musí kvalitou odpovídat všem požadavkům a parametrům platných 
ČSN, TP a TKP, především TP 114 a 203, TKP -  kap. 11a ČSN EN 1317. Dále musí 
být schválena k použití na pozemních komunikacích v ČR! Úroveň zadržení N2.

4. Místo plnění
Místem plnění jsou závody SÚS JčK dle jednotlivých objednávek:
1. Závod České Budějovice, Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice -  

............................. tel....................... email: ................................

2. Závod Písek, Vrcovická 2148, 397 01 Písek -
............................. tel. ..................... email: .........................

3. Závod Prachatice, Žernovická 916,383 01 Prachatice -  
..........................., tel. ...................., email: ............................

4. Závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294,386 11 Strakonice -  
.......................... tel. ...................., email: ........................

5. Závod Tábor, Vožická 2107, 390 41 Tábor
......................... tel. ...................., email: ........................z

5. Cena
5.1. Cena za dodání zboží se sjednává včetně dopravy na místo plnění a dodávky 

veškerého příslušenství a spojovacího materiálu dle odsouhlasené nabídky 
prodávajícího ze dne 17. 2. 2019

Část 2 -  dodávka svodidel typu „Mega Rail sl“
Kupní cena jednotlivých komponentů svodidel je uvedena v příloze č. 2 Smlouvy. 
Místo plnění: závod České Budějovice.

Část 3 -  dodávka svodidel typu „BIRSTA W2“
Kupní cena jednotlivých komponentů svodidel je uvedena v příloze č. 3 Smlouvy. 
Místo plnění: závody Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.

Část 4 -  dodávka svodidel ty pu „Mega Rail ES“
Kupní cena jednotlivých komponentů svodidel je uvedena v příloze č. 4 Smlouvy. 
Místo plnění: závody Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.
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5.2. Uvedené ceny jsou max. přípustné po celou dobu plnění. Mohou být měněny pouze na 
základě písemného dodatku ke Smlouvě.

5.3. K ceně zboží bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši dle platných daňových 
předpisů.

6. Dodací a platební podmínky
6.1. Dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zasílaných emailem 

jednotlivými závody dle konkrétních potřeb a budou uskutečňovány po celou dobu 
platnosti Smlouvy.
Nezbytnými údaji vlastní objednávky je název zboží, cena zboží, obchodní jméno 
kupujícího a místo dodání zboží. Prodávající vždy potvrdí příjem objednávky 
potvrzujícím e-mailem. Pokud kupující neobdrží potvrzující e-mail nejpozději 
následující den po zaslání objednávky, uplatní se smluvní pokuta obdobně jako v odst. 
7.1 této smlouvy.

Jednotlivé objednávky budou zasílány na e-mailovou adresu: 
..................................................... jméno zástupce prodávajícího: ................................. 
telefon: ..............................

Zboží bude dodáno v termínu: max. do 10 pracovních dnů od doručení písemné 
objednávky
Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží jeho převzetím od prodávajícího.
Dodávka je splněna předáním zboží kupujícímu v místě plnění, případně předáním 
zboží v tomtéž místě třetí osobě pověřené kupujícím. Kupující nebo třetí osoba 
kupujícím pověřená při převzetí dodávky zboží potvrdí na dodacím listu nebo jiném 
podobném dokladu.
Kupující si vyhrazuje právo odebrat jiné než předpokládané množství zboží, aniž by 
tato skutečnost podléhala sankcím ze strany prodávajícího.
Fakturace bude prováděna na základě potvrzených dodacích listů. Fakturační adresa je 
shodná s místem plnění -  viz čl. 3 Smlouvy.
Kupující zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu na základě řádně vystavené faktury do 
21 dnů ode dne jejího obdržení (razítko podatelny kupujícího). Faktura musí 
obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené v Občanském zákoníku.
Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné 
cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající 
v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této 
nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury.
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy považují:
- neplacení faktur opakovaně více jak 2x za odebrané zboží a služby
- porušení bodu č. 6.2. -  nedodání zboží o více jak 10 pracovních dnů 

porušení podmínek stanovených Smlouvou včetně příloh a dodatků

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8. 

6.9.
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7. Smluvní pokuta a úroky z prodlení
7.1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním zboží, uhradí kupujícímu smluvní 

pokutu formou slevy z faktury ve výši 1000,- Kč za každý kalendářní den prodlení 
s konkrétní dodávkou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na 
náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

7.2. Dostane-li se kupující do prodlení se zaplacením kupní ceny, je povinen zaplatit 
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

8. Odpovědnost za vady zboží, záruční lhůta
8.1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanovením občanského zákoníku.
8.2. Záruční lhůta na prorezavění -  pozinkování se stanoví na 60 měsíců od data předání 

kupujícímu.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a uzavírá se na dobu určitou do 31. 12. 
2019.

9.2. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran Smlouvou výslovně neupravená se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že výzva k podání nabídky kupujícího 
č. 2/VZ/2019 a nabídka prodávajícího ze dne 4. 2. 2019 jsou nedílnou součástí 
Smlouvy.

9.4. Prodávající bere na vědomí tu skutečnost, že kupující ve smyslu § 5 odst. 2 písm.b) 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých 
zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje prodávajícího, za 
účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a 
povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

9.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude 
uveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající 
prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.
9.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po 

jednom. Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně 
číslovaných dodatků.

9.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy svým podpisem a zároveň 
prohlašují, že si Smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek.
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Přílohy:
Příloha č. 2 -  Ceny jednotlivých komponentů svodidel typu „Mega Rail sl“ 
Příloha č. 3 -  Ceny jednotlivých komponentů svodidel typu „Birsta W2“ 
Příloha č. 4 -  Ceny jednotlivých komponentů svodidel typu „Mega Rail ES“
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Mega Rail sl

Tabulka vybraného materiálu k porovnání nabídkových cen 
pro ocelová svodidla dle TP 242 (část VZ č. 2)

Název dílu
počet

ks

Nabídková cena

jednotková bez DPH CELKEM bez DPH CELKEM vč. DPH

Svodnice profil B .... ........ 41 100 Kč 49 731 Kč
siuupeiv oiyuid s panu uesivUU JUb, pielVfc!

.... ........ 32 700 Kč 39 567 Kč
sloupek Sigma 100,1900 mm .... ....... 33 600 Kč 40 656 Kč

distanční držák pravý, profil B .... ...... 11 700 Kč 14 157 Kč
Krycí podložka M 16 .... .... 1 800 Kč 2 178 Kč

Šroub snosem  M 16x30 ...... .... 2 700 Kč 3 267 Kč
Šroub s nosem M 16x40 .... .... 1 350 Kč 1 634 Kč
Matice M 16 ...... .... 4 050 Kč 4 901 Kč
Podložka 17,5 .... .... 1 200 Kč 1 452 Kč
Podložka 11 .... .... 1 200 Kč 1 452 Kč
Matice M10 .... .... 900 Kč 1 089 Kč

Cena CELKEM za požadované množství materiálu: 132 300 Kč 160 083 Kč

Pavel Foltýn - jednatel společnosti 
SAFERO AD Czech Republic s.r.o.
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Birsta W2 |
Tabulka vybraného materiálu k porovnání nabídkových cen 

pro ocelová svodidla dle TP 243 (část VZ č. 3)

Název dílu
počet

ks

Nabídková cena
jednotková bez 

DPH CELKEM bez DPH CELKEM vč. DPH

Svodnice profil W délka 4300 mm .... ........ 106 200 Kč 128 502 Kč

Svodnice profil W, 13GR krátký . . . ........ 5 440 Kč 6 582 Kč

Sloupek Sigma 1600 mm ..... ...... 95 700 Kč 115 797 Kč

Podložka 115x45x5 otvor 12 .... .... 500 Kč 605 Kč

Podložka 115x45x5 otvor 18 ...... .... 4 000 Kč 4 840 Kč

Šroub M6S M10x35 4:6 ..... .... 4  400 Kč 5 324 Kč

Šroub s půlkul. hlavou a vnitřním šestihranem 
M16x25 + matka 4:6 ...... ....

2 800 Kč 3 388 Kč

Podložka SRB 17x30 ...... .... 3 360 Kč 4 066 Kč

Matka M6M10 8 ..... .. 660 Kč 799 Kč

Matka M6M16 8 ...... .. 1 200 Kč 1 452 Kč

Podložka SRB 13x24 .... .. 50 Kč 61 Kč

Cena CELKEM za požadované množství materiálu: 224 310 Kč 271 415 Kč

Pavel Foltýn - jednatel společnosti 
SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
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| Mega Rail ES

Tabulka vybraného materiálu k porovnání nabídkových cen 
pro ocelová svodidla dle TP 242 (část VZ č. 4)

Název dílu
počet

ks

Nabídková cena
jednotková bez 

DPH CELKEM bez DPH CELKEM vč. DPH

Svodnice typ A délka 4300 mm .... ........ 104 850 Kč 126 869 Kč

náběhová přechodka ( krátký náběh 13 st.) . . . . . . . ........ 6 280 Kč 7 599 Kč

Sloupek C 125, dl. 1600 mm ...... ...... 117 000 Kč 141 570 Kč

Podložka 115x40x6

............. .... 5 500 Kč 6 655 Kč

Šroub M16x45 . . .... 2 200 Kč 2 662 Kč

Šroub M16x27 ...... .... 2 200 Kč 2 662 Kč

Podložka 17 kulatá ... .... 4 000 Kč 4 840 Kč

Matka M16 ..... . .... 2 000 Kč 2 4 2 0  Kč

C en a  C E L K E M  za  p o žad o v an é  m n o žs tv í m a te riá u: 244 030 Kč 295276 Kč

Pavel Foltýn - jednatel společnosti 
SAFEROAD Czech Republic s.r.o.


