
Kupní smlouva č. 9/P/ 2020
podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění

(dále jen ,,smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Prodávající: Pavel Serbousek
Sídlo: Palackého 111, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 116 04 964 
DIČ: CZ6811050587

Správa a údržba 
Jihočeského kraje

České Budějovice

Doé.o: o 6 -02- 2020
č.j.: / / T r T / z o Z o
Přiděleno:
Počet listů/ příloh:

Prodávající je fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem.

(dále jen prodávající)

1.2. Kupující: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
právní forma: příspěvková organizace 

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace

IČO: 70971641 
DIČ: CZ70971641

Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
v oddílu Pr., vložce číslo 173, datum zápisu 1.7.2002.

(dále jen kupující)

2. Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je realizace zakázky č. 9/P/2020 ze dne 20. 1. 2020, zadané 
podle směrnice JčK o zadávání veřejných zakázek v platném znění mimo režim 
Zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

3. Vymezení a předmět plnění

3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k 
předmětu smlouvy (dále také jako ,,zboží“) uvedenému níže a specifikované v nabídce 
ze dne 28. 1. 2020 a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle čl. 
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3.2. Předmět koupě:

Dodávka 1 ks vysokotlakého mycího stroje
Dodávka kompletně nového stroje 
(technická specifikace viz nabídka prodávajícího)

4. Kupní cena

Vysokotlaký čistič Kárcher HDS 5/15 UX -  1 ks -  cena bez DPH: Kč 42 800,-

DPH 21 % Kč 8 988,-

Pevná smluvní cena celkem včetně DPH po celou dobu realizace zakázky:
Kč ' 51 788,-

Ceny jsou stanoveny včetně zprovoznění, zaškolení obsluh, uvedení do provozu, 
odzkoušení, dokumentace v českém jazyce.

5. Dodací a platební podmínky

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

5.2. Platba bude uhrazena do 21 dnů od doručení faktury kupujícímu (razítko podatelny). 
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.
Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky.

5.3. 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.

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

5.5. Zboží bude dodáno v termínu: do 1 měsíce od podpisu kupní smlouvy

5.6. Zboží bude předáno v místě kupujícího:
SÚS JčK, závod Prachatice, Žernovická 916,383 01 Prachatice

Termín konečného předání zboží bude prodávajícím kupujícímu oznámen minimálně 
3 pracovní dni před převzetím.
Kontaktní osoba: ........................... tel. ............................................................



Při předání zboží proběhne proškolení obsluhy a budou předány tyto dokumenty:

- návod k obsluze, servisní kniha a katalog náhradních dílů v českém jazyce
- pravidla bezpečné práce, eventuelně kalendář revizních zkoušek a prohlídek

6. Záruční doba

Prodávající přebírá záruku na zboží po dobu 24 měsíců.
Záruka počíná běžet ode dne dodání zboží.
Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě a použití 
originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení a škody 
vzniklé v důsledku nadměrného zatížení, neodborné manipulace nebo havárií

7. Servisní podmínky
t

7.1. Záruční i pozáruční servis zajišťuje: Pavel Serbousek, Palackého 111, 54401, Dvůr 

Králové nad Labem (v sídle firmy), případně autorizovaná servisní síť Kárcher ČR

7.2. Kontaktní spojení: tel.: 499 622 496, e-mail info@ilogo.cz

7.3. Záruční opravy budou prodávajícím odstraněny do 30 kalendářních dnů od

nahlášení kupujícím.

8. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

8.1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním zboží, uhradí kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce 
převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

8.2. Za prodlení s odstraněním záruční opravy v průběhu záruční doby bude 
prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč (bez DPH) za každý 
započatý den prodlení.

8.3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen zaplatit 
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy

9. Ostatní ujednání

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

9.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude 
uveřejněna 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
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9.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.

9.4. Osobní údaje poskytnuté prodávajícím jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy dle 
čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich 
správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem 
uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Prodávající má právo 
požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. 
omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy 
řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může 
prodávající uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů 
Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách 
Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte 
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží 
po jednom (1). Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně 
číslovaných dodatků.

9.6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka kupujícího č. 9/P/2020 a nabídka 
prodávajícího ze dne 28.1.2020 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

9.7. 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.

9.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


