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Kupní smlouva č. 6/VZ/2019-2
podle ustanovení § 2079 a násl.zák.č.89/2012

Smluvní strany

Prodávající: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SW IETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH 
Pražská tř. 495/58 
370 04 České Budějovice
zastoupený: Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu

IČO: 480 35 599 
DIČ: CZ48035599

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka č. 8032, datum zápisu 26.11.1992 
Tel: 387 002 754 E-mail: .........................................

1.2. Kupující: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
právní forma: příspěvková organizace 
Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace

IČO: 709 71 641 
DIČ: CZ709 71 641

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
v oddílu Pr., vložce číslo 173, datum zápisu 1.7. 2002.
Tel: 387 021 010 E-mail: sekretariat@susjk.cz

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 teplé obalované drtě 
v roce 2019“.

3. Vymezení a 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.4 
této smlouvy.

3.2. Předmět koupě:
Dodávka teplé obalované drtě ACO 8, ACO 11, ACO 16 (dále jen zboží) v roce 
2019 pro SUS JěK -  cestmistrovství viz článek ě. 4 této kupní smlouvy.
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3.3. Dodané zboží musí kvalitou odpovídat všem požadavkům a parametrům platných 
ČSN A TP, především ČSN 736140 a ČSN 736121 ve vztahu k novým ČSN EN
13108. Kupující si vyhrazuje právo specifikovat požadavky na dodávky zboží 
průběžně dle vlastní potřeby.

Kupní cena

Cestmistrovství Domoradice
Odběrné místo (obalovna): SWIETELSKY stavební s.r.o. -  obalovna Kájov 
Kontaktní údaje: tel. ......................e-mail:..........................................

ACO 8 základní cena
DPH 21 %

1 680,00 Kě
352,80 KČ

Celkem 2 032,80 Kě

ACO 11 základní cena
DPH 21 %

1 680,00 Kč
352.80 Kč

Celkem 2 032,80 Kě

Cestmistrovství Vyšší Brod
Odběrné místo (obalovna): SWIETELSKY stavební s.r.o. -  obalovna Kájov 
Kontaktní údaje: tel....................... e-mail: .......................................

ACO 8 základní cena
DPH 21 %

1 680,00 Kč
352,80 Kč

Celkem 2 032,80 Kě

ACO 11 základní cena
DPH 21 %

1 680,00 Kě
352,80 Kč

Celkem 2 032,80 Kě

Cestmistrovství Jindřichův Hradec
Odběrné místo (obalovna): SWIETELSKY stavební s.r.o. -  obalovna J. Hradec 
Kontaktní údaje: tel. ...................., e-mail: .........................................z

ACO 8 základní cena 
DPH 21 %

1 680,00 Kč
352,80 Kč

Celkem 2 032,80 Kě

ACO 11 základní cena
DPH 21 %

1 680,00 Kě
352,80 Kč

Celkem 2 032,80 Kě
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ACO 16 základní cena 1 500,00 Kč
DPH 21% 315,00 Kč

Celkem 1 815,00 Kč

Cestmistrovství Třeboň
Odbčrné místo (obalovna): SWIETELSKY stavební s.r.o. -  obalovna J. Hradec 
Kontaktní údaje: tel. ...................., e-mail: ..................................v.cz

ACO 8 základní cena
DPH 21 %

1 680,00 Kč
352,80 Kč

Celkem 2 032,80 Kč

ACO 11 základní cena
DPH 21 %

1 680,00 Kč
352,80 Kč

Celkem 2 032,80 Kč

ACO 16 základní cena
DPH 21 %

1 500,00 Kč
315,00 Kč

Celkem 1 815,00 Kč

Cena zboží je sjednána jako pevná smluvní cena a je platná po celou dobu platnosti 
této smlouvy.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího. Převzetí potvrdí 
datovaným podpisem na dodacím listě.

5.2. Faktura za odebrané zboží bude prodávajícím doručena kupujícímu do 5 kalendářních 
dnů po ukončení kalendářního měsíce.

5.3. Platba bude uhrazena do 21-ti dnů od data obdržení (viz razítko podatelny) faktury 
prodávajícím. 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 § 435 občanského zákoníku (event. další -  dodací list atp).

5.4. Prodávající bude dokladovat odebrané množství zboží vážními lístky. Protokol 
o kontrolní zkoušce asfaltové směsi bude dodán na žádost kupujícího.

5.5. 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.

5.6. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují:
- neplacení faktur za odebrané zboží

3



6/VZ/2019-2 Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

- porušení všeobecných dodacích a prodejních podmínek
- porušení podmínek stanovených touto smlouvou včetně příloh a dodatků

5.7. Zboží bude dodáno v termínu: březen 2019 (ihned po podpisu smlouvy)- 31.12.2019

Zboží bude předáno v místě: Obalovna prodávajícího (viz článek č. 4)

5.8. Způsob objednávání zboží:
Odběr zboží bude prováděn na základě domluvy den před vlastním odběrem a 
jednotlivé dodávky zboží budou objednávány objednávkou prostřednictvím 
elektronické pošty (e-mailem) na adrese uvedené v kontaktních údajích obalovny.

Nezbytnými údaji vlastní objednávky je název zboží (druh směsi), požadované 
množství, cena zboží, obchodní jméno kupujícího a místo převzetí zboží (obalovna). 
Prodávající vždy obratem potvrdí příjem objednávky potvrzujícím e-mailem. Pokud 
kupující neobdrží potvrzující e-mail nejpozději následující den po zaslání objednávky, 
neprodleně na tuto skutečnost upozorní prodávajícího.

5.9. V případě poruchy obalovny, nepotvrzení objednávky nebo ekonomické výhodnosti na 
konkrétní místo opravy, má kupující možnost náhradního odběru zboží na jiné 
obalovně.

6. Oprávnění k jednání

6.1. Za prodávajícího je oprávněn jednat v provozních záležitostech

Obalovna Kájov -  .........................., vedoucí obalovny, tel. .................... 
Obalovna Jindřichův Hradec - ......................, vedoucí obalovny, tel. ....................

6.2. Za kupujícího je oprávněn jednat v provozních záležitostech za:

Závod Český Krumlov - ...................... -  náměstek provozního úseku 
tel...6...................
Cestmistrovství Domoradice. závod Český Krumlov-....................... .tel.:.................... 
Cestmistrovství Vyšší Brod. závod Český Krumlov. ................. tel.:.....................

Závod Jindřichův Hradec -  .....................-  náměstek provozního úseku 
tel.: .....................
Cestmistrovství J.Hradec, závod Jindřichův Hradec - ........................, 
tel.: ....................,
Cestmistrovství Třeboň, závod Jindřichův Hradec - ...................... tel.: ....................

7. Ostatní ujednání

7.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a uzavírá na dobu určitou do 
31.12.2019
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7.2. Nároky z vad zboží a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušným 
ustanovením občanského zákoníku.

7.3. Prodávající bere dále 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.

7.4. 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.

7.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.

7.6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace kupujícího 
č. 6/VZ/2019 a nabídka prodávajícího ze dne 18.2.2019 jsou nedílnou součástí této 
smlouvy.

7.7. Tato kupní smlouvaje vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží
po jednom. Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně 
číslovaných dodatků.

7.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň 
prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísni ani za 
jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích dne: ■ k - 04 -  2019 
kupující:

V Českých Budějovicích dne: 26.3.2019 
prodávající:


