
K U PN Í SMLOUVA 

číslo smlouvy zhotovitele: 75/20 

1. Smluvní strany 

I.I. Kupující: 
Se sídlem: 

IČO: 

DIČ : 

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 
Na Vlečce 177, 360 OJ Otovice 

26402068 

CZ26402068 

číslo smlouvy objednatele: 1 /01 J o,f g) F1 

Zastoupený: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva 
Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva 

Zástupce ve věcecl 

Zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197 

Bankovní spojení: 

( dále jen kupující) 

1.2. Prodávající: 

Se sídlem: 

Zastoupený: 

IČO: 

DIČ: 

KOBIT, spol. sr.o. 

Rozvojová 269. 165 00 Praha 6 

Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem 

44792247 

CZ44792247 

Zapsaný: v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 5528, datum zápisu 
1.11.1991 

Bankovní spojení: 

Zástupce ve včcech technických 

( dále jen prodávající) 

Strany prohlašují, že osoby podepisttjící tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

2. Předmět koupě: 

2.1. Předmětem koupě podle této smlouvy je sypací nástavba SYKO 1,5 a sněhová radlice 
RSP 17 



2.2. Prodávající se zavazuje dodat nové, nepouz1vané zboží dle čl. 2.1. této Smlouvy 
odpovídající technické specifikaci, jež je přílohou č. 1 této smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly na I. jakosti dodávaného zboží. 

2.3 Prodávající se zavazuje minimálně po dobu dle čl. 5 této Smlouvy poskytovat záruční 
servis za podmínek dle čl. 6 této Smlouvy. 

2.4. Prodávající je povinen dodat zboží odpovídající platným technickým normám, právním 
předpisům a předpisům výrobce. 

2.5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladú, které se ke zboží vztahují včetně návodu 
k použítí zboží v českém jazyce, servisní knihy, katalogu náhradních dílů v českém 
jazyce, technického osvědčení o schválení stroje k použití v ČR, dodání pravidel 
bezpečné práce, eventuelně kalendář revizních zkoušek a prohlídek 

2.6. Součástí dodávky zboží je i proškolení obsluhy o zvládnutí bezpečné práce se strojem, 
v rozsahu maximálně 2 osoby á 3 hodiny. 

2.7. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu podle čl. 3 této Smlouvy. 

3. Kupní cena 

Cena bez DPH 

DPH21 % 

Cena celkem vč. DPH 

629 800,- Kč 

132 258,- Kč 

762 058,- Kč 

(slovy: sedmsetšedesátdvatisícepadesátosmkorw1českých ) 

Kupní cena podle tohoto článku Smlouvy je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady 
prodávajícího spojené se splněním závazku z této smlouvy, včetně pojištění spojeného 
s přepravou na místo plnění, montáže za účelem zprovoznění, uvedení do provozu, 
odzkoušení, dokumentace v českém jazyce. 
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., 
v platném znění. 

4. Dodací a platební podmínky 

4.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího. 

4.2. Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas. Zboží je dodáno okamžikem převzetí 
zboží kupujícím v místě plnění a době plnění dle této Smlouvy. Převzetí potvrdí kupující 
datovaným podpisem na dodacím listě. 

4.2. Platba bude uhrazena do 21 dnů od doručení faktury prodávajícím. Prodávající je 
oprávněn vystavit fakturu po dodání zboží specifikovaného touto smlouvou. Faktura musí 
obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a další náležitosti zák. č. 89/2012 Sb., v 
platném znění. Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky. 

4.3. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové 
údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém 
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případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty 
splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury. 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po 
uplynutí 30 dnú od dodací lhůty a nezaplacení kupní ceny do 14. dnú od uplynutí doby 
splatnosti. 

4.5. Zboží bude dodáno v termínu; do 31. l. 2020. 

Zboží bude předáno v sídle kupujícího: 

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 O 1 Otovice. 

5. Záruční doba 

5.1. Prodávající poskytuje kupujícímu bezplatnou záruku za jakost na celý předmět plnění a to 
po dobu 24 měsíců, která počíná běžet ode dne dodání zboží. 

6. Servisní podmínky 

Záruční servis na sypače a radlice zajišťuje: 

tel.: 
e-mail: 

6.2. Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě, použití 
originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly, popř. celky stroje, které byly 
poškozeny havárií stroje nebo násilným neodborným zacházením. 

6.3. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich 
nahlášení je max. 48 hodin, nebude-li dohodnuto jinak. 
Záruční opravy budou dodavatelem odstraněny do 1 O kalendářních dnú od nahlášení 
kupujícím. Vadu nahlásí kupující e-mailem. 

6.4. Záruční servis je prodávající povinen poskytovat v místě sídla kupujícího, příp. v blízkém 
okolí, tj. do 100 km od dané provozovny. 

7. Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

7.1 . Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním zboží, může kupující uplatnit vůči 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý započatý kalendářní den prodlení. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody. 

7.2. Dostane-li se prodávající do prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad 
v průběhu záruční doby, může kupující uplatnit vůči prodávajícímu smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % za každý započatý kalendářní den prodlení. Dostane-li se prodávající do 
prodlení s odstraněním záruční opravy prúběhu záruční doby, může kupující uplatnit vůči 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení. 

7.3. Smluvní pokutu podle odstavce 7.1. může kupttjící započíst proti pohledávce 
prodávajícího. 
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7.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhúte splatnosti, múže kupující účtovat zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy . 

8. Ostatní ujednání 

8.1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy předmět smlouvy 
převezme od prodávajícího. 

8.2. Nároky z vad zboží a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušným 
ustanovením Občanského zákoníku. 

8.3 Prodávající bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem 
umožfmjící dálkový přístup. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

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

8.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po 
dvou. Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných 
dodatků. 

8.6 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. 

8.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

8.8 Přílohy: 

Příloha č. l - Technická specifikace nabídnutých strojů dle nabídky prodávajícího 

V Otovicích dne 1 O -12- 2019 

Ing. Martin Leichter, MBA 
předseda představenstva 

V Jičíně dne: 



Plí/ol,a č. J ke KS 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

univerzá lní sypací nástavby a čelní radlice 
na stávající NVN LADOG G 129- vybaven originální komunální hydraulikou (501/200bar) 

Technické požadavky na provedení: 

1) Sypací nástavba Syko 1,5 

- objem sypače l ,5m3 

- možnost rozhozu materiálu od 2 do 6 metrů 
- možnost nastavení množství dávkování chemické materiály 5 - 40g/m2• inertní materiály 
s dávkováním 30 - 220 g/m2 

- nádrže na příslušné množství solanky s dávkováním v základním poměru l :3 , případně 

s možností regulace množství 
- vynášení materiálu za pomocí šneku 
- změna posypového obrazce 
- signalizace posypu 
- ochrarmá síta+ odklopný rám se zakrývací plachtou 
- ovládací panel pro ovládání všech funkcí sypací nástavby včetně solanky v kabině vozidla 
ovládaný z místa řidiče 

s archivací údajů s rozhraním R232 pro přenos dat (GPS) 
- oranžová barva RAL 2011 
- vybavení oranžovými výstražnými světly (led) 
- osvětlení rozmetadla 
- reflexní označení nástavby 
- odstavné hevery pro odstavení nástavby 
- uchycení nástavby požadujeme realizovat do čtyř kotvících bodů (stávající úprava na nosiči -
rozteč 1860x 1260). 

2) Sněhová radlice RSP 17 

- čelní sněhová radlice 
- požadovaná šířka cca 2.000 mm 
- stranově přetáčená (zvedání a spouštění zajišťuje hydraulický systém nosi če) 

- gumový břit 
- jištění při najetí na překážku 
- ovládáni z kabiny vozidla nosiče z místa řidiče 

Další požadavky: 

- technická osvědčení výměnných nástaveb 
- záruční a pozáruční servis 
- zaškolení obsluhy 
- návod na obsluhu a údr2bu v češtině 
- protokol o dávkování 
- sypací nástavba i sněhová radlice musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních 

komunikacích dle platných právních norem včetně hygienických 
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