
Kupní smlouva č. 13/P/2020
podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění

(dále jen „smlouva")

1. Smluvní strany

1.1. Prodávající: KOBIT spol. s r.o.
Sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

Zastoupen: Ing. Petr Nožička -  jednatel společnosti

IČO: 447 92 247 
DIČ: CZ44792247

' Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje

České Budějovice

Došlo: 1 0 - 02-  2020
čí.
Přiděleno;
Počet listů/ příloh: O j-Š /j/vs :>Č

t u v

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 
č. 5528, datum zápisu 4. 12. 1991

(dále jen prodávající)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
právní forma: příspěvková organizace 
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

V t
Ing. Jan Stícha -  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. 13/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 24. 1. 2020 a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle čl. 
4 této smlouvy

1.2. Kupující: 

Sídlo: 

Zastoupen:



3.2. Předmět koupě:

Dodávka 1 ks míchacího centra na solanku
dodávka nového zařízení včetně instalace a propojení 
(technický popis v příloze ě. 1)

4. Kupní cena

Míchací centrum MZK 5

Nádrž ZN 10

Cena bez DPH celkem

346 000,00 Kč 

99 000,00 Kč 

445 000,00 Kč

DPH 21% 93 450,00 Kč

Cena celkem včetně DPH za celou zakázku 538 450,00 Kč

Ceny jsou stanoveny včetně zprovoznění, zaškolení obsluhy, 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). Na
faktuře bude uvedeno číslo smlouvy. 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 30.9.2020

5.6. Zboží bude předáno a uvedeno do provozu v místě plnění -  SUS JčK, závod Písek, 
Středisko Milevsko



5.7. Termín konečného předání zboží bude prodávajícím kupujícímu oznámen minimálně 2 
pracovní dny před plánovaným převzetím.

Kontaktní osoba:
..........................., tel.:....................., SÚS JčK, závod Písek 
Při předání a montáži zařízení proběhne proškolení obsluhy.

t

6. Záruční doba

Prodávající přebírá záruku za dohodnuté vlastnosti zboží tak, jak jsou uvedeny v 
jeho nabídce po dobu 24 měsíců ode dne protokolárního převzetí díla.

7. Servisní podmínky

7.1. Záruční i pozáruční servis zajišťuje: KOB1T, spol. s r.o.
Kontakt spojení: tel. 493 546 430, e-mail: bn@kobit.cz

7.2. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich 
nahlášení max. do 48 hodin, nebude-li dohodnuto jinak.
Záruční opravy budou prodávajícím dokončeny do 10-ti kalendářních dnů od 
nahlášení kupujícím. Vadu nahlásí kupující e-mailem.

7.3. Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě, použití 
originál náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení a škody 
vzniklé v důsledku neodborné manipulace.

8. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

8.1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním zboží, uhradí kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 1000,- 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 nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby 
bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč (bez DPH) za každý 
započatý den prodlení.
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.
Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.

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

mailto:bn@kobit.cz


9. Ostatní ujednání

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

9.2. Tato smlouva je 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.

9.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka kupujícího č. 13/P/2020 a nabídka 
prodávajícího ze dne 24. 1. 2020 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

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. 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

9.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.
9.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

9.8. 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.

Příloha č. 1 -  technický popis zařízení



Příloha č. 1 -  Technická specifikace

MZK 5 - provedení a vybavení:

Základní míchací zařízení -  2 čerpadla
základní zásobní nádrž 5 000 1 s odnímatelným zakrývacím krytem 
hustoměr pro kontrolu koncentrace 
vnější vodoznak 
propojovací kabel
plnící hadice sypače 10 m s automatickým vypínáním (koncovka tyu ,,C“) 
propojovací kabel pro signalizaci naplnění sypače 
Připojení na el. Rozvod 3x380 V kabel cca 10 m 
Plastový uzavírací kohout na výpusti

Zásobní nádrž válcová nádrž ZN 10
Objem 10 000 1 (průměr podstavce 2500 mm) 
Propojení se základní míchací jednotkou MZK 5 
Vnější vodoznak
Kompletní plastové provedení včetně rozvodů 
Plnění sypačů přes míchací nádrž

Cena za dodávku zařízení, včetně souvisejících nákladů (tj. včetně dopravy, 
propojovacích dílů, vyzkoušení a zaškolení obsluhy).


