Kupní smlouva
Číslo smlouvy kupujícího:
E635-S-3103/2019
Číslo smlouvy prodávajícího:
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
Kupující:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava,
zastoupená: Ing. Jiří Macho

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská
1038/5, 702 00 Ostrava
Adresa pro doručování písemností (faktur) v elektronické podobě:
Prodávající:

Servis BAUR s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn.
C 68111
Žampachova 2021/5a, Černá Pole, 613 00 Brno
IČO 29247616, DIČ CZ29247616
zastoupená: Tomáš Marek, jednatel společnosti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:
Žampachova 2021/5a, Černá Pole, 613 00 Brno
Adresa pro doručování písemností (faktur) v elektronické podobě:

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Nákup kabelového měřícího vozu“, ev. č. veřejné zakázky zadavatele: 63519108, č.j.
veřejné zakázky 16670/2019-SŽDC-OŘ OVA-NPI (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá
ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné
zakázky.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
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Předmět koupě
Předmětem koupě je nákup 1 ks nového kabelového měřícího vozu včetně všech součástí
a příslušenství (dále jen „předmět koupě“).
Přesná specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy, která je její
nedílnou součástí.
Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v této smlouvě sjednaných
kupujícímu výše uvedený předmět koupě a umožnit kupujícímu nabýt k tomuto předmětu
koupě vlastnické právo.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
702 00 Ostrava

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

2.
2.1.

Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
Předmět koupě musí splňovat podmínky stanovené příslušnými právními předpisy,
normami ČSN a příslušnými technickými normami.
Jakost ani provedení Předmětu koupě není určeno vzorkem ani předlohou.
Součástí dodávky předmětu koupě je rovněž zaškolení 2 zaměstnanců Kupujícího pro
bezpečnou obsluhu a údržbu předmětu koupě, které se Prodávající zavazuje zajistit
nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne předání předmětu koupě v místě dodání
předmětu koupě, není-li Smluvními stranami dohodnuto jinak.
Součástí dodávky je rovněž provedení vestavby, montáže a zprovoznění všech ze stranu
Kupujícího dodaných zařízení.

Kupní cena předmětu koupě
Cena celkem bez DPH

9 847 472 Kč,

z toho cena za dodávku dle podbodu 3.2.1. této Smlouvy bez DPH:
z toho cena za dodávku dle podbodu 3.2.2. této Smlouvy bez DPH:
2.2.

Výše DPH 21% celkem

2 067 969 Kč,

z toho výše DPH za dodávku dle podbodu 3.2.1. této Smlouvy:
z toho výše DPH za dodávku dle podbodu 3.2.2. této Smlouvy:
2.3.

Cena včetně DPH

Kč,
Kč.

Kč,
Kč.

11 915 441 Kč,

z toho cena vč.DPH za dodávku dle podbodu 3.2.1. této Smlouvy bez DPH: Kč,
z toho cena vč.DPH za dodávku dle podbodu 3.2.1. této Smlouvy bez DPH: Kč.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.
3.
3.1.
3.2.

Prodávající má právo fakturovat cenu předmětu koupě až dnem řádného doručení
předmětu koupě, tj. předání předmětu koupě kupujícímu bez jakýchkoliv zjevných vad či
jiného poškození na místo plnění určené v čl. 3, odst. 3.2. této smlouvy.
Kupní cena včetně případného DPH bude Kupujícím uhrazena na základě daňového
dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím se splatností 60 kalendářních dnů od data
doručení daňového dokladu (faktury) kupujícímu, a to převodním příkazem na účet
prodávajícího.
Nebude-li prodávajícím vystavený daňový doklad (faktura) v souladu s odst. 3 tohoto
článku této smlouvy, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu
s uvedením důvodů k doplnění či úpravě. Splatnost doplněného či opraveného daňového
dokladu (faktury) počíná běžet znovu ode dne doručení doplněného či upraveného
daňového dokladu kupujícímu.
Součástí kupní ceny předmětu koupě je rovněž zaškolení ve smyslu bodu 1.7.této Smlouvy

Kupní cena bude uhrazena prodávajícímu z fondů SFDI.

Místo a doba dodání
Místo dodání je provozovna Kupujícího: Skladištní 1151/27, 702 00 Ostrava – Přívoz
Předmět koupě bude dodán nejpozději v termínu do 31.3.2020 s tím, že se Prodávající
zavazuje dodat předmět koupě ve dvou dílčích souvisejících dodávkách, které budou
fakturovány samostatně v souladu s bodem 2.1. – 2.3. této smlouvy a to následovně:
3.2.1. vozidlo, generátor, impulsní reflektometr, rázový generátor, zařízení pro dohledání
přesného místa poruchy – přenosné zařízení, identifikace kabelu ve svazku –
přenosné zařízení, vysokonapěťový zdroj s diagnostikou tg d, bude dodán
nejpozději do 29. 11. 2019 v pracovní dny v době od 7,00 – 12,00 hod.
3.2.2. řídící jednotka a ovládací stůl, bubny a kabely, průmyslový PC+smart zařízení pro
dálkové ovládání, ostatní, bude dodán nejpozději do 31. 3. 2020 v pracovní době
od 7,00 – 12,00 hod.
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3.3.

3.4.

4.

Smluvní strany berou na vědomí, že splnění doby dodání je dáno konečným a úplným
předáním předmětu koupě, kterým se rozumí termín uvedený v čl. 3.2.této Smlouvy bez
ohledu na rozdělení doby dodávky na dvě dílčí plnění. Tento termín je současně rozhodný
pro splnění všech závazků Prodávajícího, které se váží k předání předmětu koupě, není-li
v této Smlouvě uvedeno jinak.
Prodávající se zavazuje avizovat dodávku předmětu koupě telefonicky nebo e-mailem
nejpozději 2 pracovní dny před datem dodání kontaktní osobě Kupujícího uvedené v čl.
7.2. této Smlouvy.

Přeprava předmětu koupě

4.1.
4.2.

5.

Pojištění se nevyžaduje.
Speciální balení se nevyžaduje.

Listiny (doklady)

5.1.





5.2.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

Prodávající předá Kupujícímu následující listiny vztahující se k předmětu koupě:
Osvědčení o registraci vozidla (TP)
Předávací protokol (dodací list) – dílčí a konečný
Návody k obsluze, údržbě a skladování v českém jazyce
Platnou revizní zprávu technických zařízení
Kalibrační listy
Vzhledem k rozdělení dodávky předmětu koupě na dvě dílčí plnění s různými termíny
dodání v souladu s čl. 3.2.1 a 3.2.2 této Smlouvy dohodly se Smluvní strany, že listiny
vyjmenované v čl. 5.1. této Smlouvy Prodávající předá Kupujícímu ve stejném termínu, ve
kterém bude provedena dílčí dodávka a to v rozsahu, ve kterém se předmětné listiny
vážou k dílčí dodávce předmětu koupě.
Záruka
Záruční doba na celý předmět koupě činí 60 měsíců.
V případě vozidla (položka č…. Přílohy č.1) přitom záruka činí 60 měsíců nebo 150 000km.
V tomto případě za rozhodný údaj pro délku záruky se považuje ta skutečnost ze dvou
výše jmenovaných, která nastane jako první.
Záruka začíná plynout ode dne předání celého a úplného předmětu koupě v souladu s čl.
3.2. této Smlouvy bez ohledu na rozdělení dodávky předmětu koupě do dvou dílčích
dodávek.
Další ujednání
Prodávající ujišťuje Kupujícího, že Předmět koupě je prostý všech vad, jak právních, tak
faktických.
Kupující si vyhrazuje právo na kontrolu realizace předmětu dodávky v průběhu montáže
jednotlivých komponent v provozovně Prodávajícího.
Kontaktními osobami Smluvních stran jsou
za Kupujícího:
za Prodávajícího:
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran,
předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle
Kupující. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím
registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní
straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout
mohla.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě,
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese
tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu
v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za
své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Kupující jako s obchodním
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení
písemného oznámení druhé Smluvní strany Kupujícímu obsahujícího přesnou identifikaci
dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány.
Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně
písemně sdělit Kupujícímu skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat
znaky obchodního tajemství.
Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udělen na dobu neurčitou.
V případě
poskytnutí
osobních
údajů
v rámci
plnění
Smluvního
vztahu
se
zhotovitel zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na zhotovitele
vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli.
Závěrečná ujednání
Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami k této Smlouvě (dále jen „Obchodní
podmínky“), která jsou nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č.2. Odchylná ujednání
v této Smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
Prodávající prohlašuje, že se
8.2.1.
se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Smlouvy seznámil,
8.2.2.
v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Kupujícího dle této
Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou.
Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí českým
právním řádem, Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží.
Smluvní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí Občanským zákoníkem a dalšími
právními předpisy.

4/5

VZ 63519108

8.6.
8.7.
8.8.

8.9.

8.10.

Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních
stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
Poté, co Prodávající poprvé obdrží spolu s touto Smlouvou i Obchodní podmínky v písemné
formě, postačí pro veškeré další případy koupě a prodeje mezi Smluvními stranami pro to,
aby se Smlouva řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva na Obchodní podmínky
pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení
této Smlouvy, neboť Prodávajícímu již bude obsah Obchodních podmínek známý.
Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Smlouva, mají přednost před zněním
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu
s takovými zvláštními podmínkami.
Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li
Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy
příloha č. 1: Specifikace předmětu koupě
příloha č. 2: Obchodní podmínky
V Ostravě dne 6. srpna 2019

V Ostravě dne 9.8.2019

______________________________
Za Kupujícího
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

_____________________________
Za Prodávajícího
Tomáš MAREK
jednatel
Servis BAUR s.r.o.
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