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KUPNÍ smlouva
uzavřená na základě § 2079 a násl. Občanského zákoníku v platném znění 

číslo smlouvy prodávajícího: 42/21
číslo smlouvy kupujícího: 076/OI-Str/20-Ře

Článek I.
Smluvní strany

Prodávající:

KOBIT, spol. s r.o.
sídlem Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
IČO: 44792247
DIČ: CZ 44792247
bank, spojení:
zastoupená: -jednatelem společnosti

zápis v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 5528

dále jen „ prodávající "

a

Kupující:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Zastoupená: - ředitel SSMSK

Pověřen k jednání ve věcech 1)
technických, realizace zakázky
a smlouvy: 2) 

dále jen „ kupující"

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dále ve smlouvě specifikované a 
převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží dodávané 
prodávajícím odebrat a zaplatit mu dohodnutou cenu v souladu s dodacími a 
platebními podmínkami, které jsou dále v této smlouvě specifikované.

2. Zboží dodané podle této smlouvy prodávající dodá kupujícímu v provedení, které je 
schváleno dle příslušných norem a včetně prohlášení o shodě.

3. Předmětem dodávky je zboží:

1 ks sypací nástavby SYKO 5H

(technická specifikace viz. příloha č. 1 ke KS č. 42/21)
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Článek III.
Kupní cena

1. Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena odpovídá dodávanému zboží. Kupní 
cena je chápána jako cena smluvní a konečná.

2. Cenu lze měnit jen na základě zákonné změny sazeb DPH nebo dojde-li ke změně 
jiných daňových předpisů nebo na základě rozšíření předmětu dodávky kupujícím. 
Každá změna musí být výlučně řešena dodatkem, který odsouhlasí smluvní strany.

3. Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k převzetí od odpovědného 
pracovníka kupujícího a podepsání předávacího protokolu.

4. Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy k fakturované ceně daň 
z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době fakturace.

5. Cena zboží:

Kč bez DPH DPH 21% Kč s DPH

Nástavba sypače SYKO 5H 795 000 166 950 961 950

6. Cena zboží obsahuje zaškolení určených pracovníků kupujícího.
7. Cena obsahuje cenu za dopravu od prodávajícího ke kupujícímu.

Článek IV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohová faktura nebude vystavena.
2. Zboží kupující zaplatí na základě faktury, která vedle náležitostí daňového dokladu 

bude obsahovat identifikaci smlouvy, datum splatnosti, popřípadě odpočet zaplacené 
zálohy. Faktura musí být opatřena razítkem prodávajícího a podpisem prodávajícího.

3. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury dle místa plnění dodávky. 
Faktura bude vystavena na středisko SSMSK Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33 
Frýdek-Místek.

4. Faktura bude vystavena na základě protokolárního převzetí předmětu smlouvy.
5. Jestliže se celková dodávka skládá z jednotlivých samostatných dílčích dodávek a tyto 

jsou uvedeny v předmětu smlouvy a také v kupní ceně, lze jednotlivé položky 
fakturovat samostatně.

6. Faktura bude hrazena bezhotovostní platbou na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
7. Za datum splatnosti je považován datum připsání fakturované částky na účet 

prodávajícího.
8. Při prodlení kupujícím s platbou bude postupováno podle ujednání o smluvních 

pokutách.
9. Pokud nezaplatí kupující prodávajícímu dohodnutou a fakturovanou cenu včetně daně 

z přidané hodnoty, nestává se vlastníkem dodávaného zboží a tímto vlastníkem 
zůstává až do zaplacení kupní ceny prodávající. Kupující se také zavazuje, že každé 
další třetí straně, která by od něj nezaplacené zboží dodávané prodávajícím koupila, 
oznámí písemně této třetí straně, že uzavřel s prodávajícím tuto doložku o výhradě 
vlastnictví. Pokud tak kupující neučiní, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu.

Článek V.
Doba plnění a dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v předmětu smlouvy do 30 září 2021.
2. Podávající se zavazuje vyzvat kupujícího v dostatečném předstihu k předání a převzetí 

zboží.
3. Při nedodržení termínu dodání zboží bude postupováno podle ujednání o smluvních 

pokutách. Smluvní pokuta může být uplatněna formou slevy z ceny zboží.
4. Kupující nemá právo dodané zboží v dohodnutém termínu odmítnout. Pokud kupující 

odmítne bezdůvodně zboží převzít, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit u 
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třetí osoby na náklad kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit. 
Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek 
prodávajícího zboží dodat.

5. Nepřevezme-li kupující vozidlo ve sjednaném termínu, je prodávající oprávněn účtovat 
kupujícímu náklady související se skladováním, ostrahou a nutnou údržbou tohoto 
vozidla (dále jen skladovací náklady). Výše skladovacích nákladů činí paušálně za 
každý i započatý den prodlení 1000,- Kč bez DPH. Kupující je povinen tyto náklady 
uhradit nejpozději do 10ti kalendářních dnů ode dne doručení faktury (výzvy k jejich 
zaplacení).

10. Předání předmětu smlouvy a zaškolení obsluhy se uskuteční v místě kupujícího to je: 
v areálu SSMSK středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek.

Článek VI.
Záruka a záruční podmínky

1. Prodávající poskytne kupujícímu záruku na předmět smlouvy v délce 24 měsíců a na 
prorezavění nástavby v délce 5 let.

2. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží smlouvy. Není-li den převzetí zboží totožný 
se dnem uvedení do provozu (např. odzkoušením a zaškolením obsluhy) začíná záruční 
doba od data uvedení do provozu.

3. Prodávající dodá kupujícímu bezvadný výrobek bez zjevných vážných vad. V případě 
zjištění zjevné vážné vady při dodání výrobku není kupující povinen výrobek převzít
a tuto skutečnost zaznamená na dodacím listu dodávaného výrobku od prodávajícího.

4. Kupující je povinen si při převzetí zboží od prodávajícího zboží prohlédnout a zapsat 
do předávacího protokolu zjištěné závady nebo připomínky.

5. Předpokladem k čerpání nároku v rámci záručního plnění je, že byly splněny všechny 
předepsané podmínky týkající se údržby a na zařízení nebyla provedena nepovolená 
úprava. Při uplatnění záruky je bezpodmínečně nutné doložit splnění těchto podmínek 
např. řádně vyplněnou servisní knížkou či zápisy ze servisních zásahů.

6. Záruční závady a požadavek na opravu je povinen kupující prokazatelně písemně 
oznámit prodávajícímu. S požadavkem na opravu bude charakterizována závada, 
nefunkčnost činností, typ a výrobní číslo nebo jiná průkazná identifikace zboží. 
Prodávající se s kupujícím dohodne o neprodleném termínu opravy a o místě, kde bude 
oprava provedena. Adresa prodávajícího pro oznámení závady: KOBIT, spol. s r. o., 
Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín, tel.:

7. Prodávající dále zaručuje, že na dodávaném zboží nevážnou práva třetích osob, 
zejména práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.

8. Jestliže celková dodávka zboží obsahuje samotné funkční celky, jako například 
podvozek, zajistí prodávající zaškolení určených pracovníků kupujícího od autorizované 
osoby výrobce podvozku a dále zajistí adresy servisních míst, kde může kupující 
uplatnit záruku.

9. Prodávající za vady neodpovídá, jestliže byly při předání způsobeny kupujícím nebo 
vnějšími událostmi, za které prodávající neodpovídá.

10. Prodávající se zavazuje provádět záruční a pozáruční servis dodaného zboží dle 
předepsaných rozpisů prohlídek.

Článek VII.
Nebezpečí škody na výrobku

Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy zařízení převezme od 
prodávajícího nebo jestliže tak neučinil včas v době, kdy mu prodávající umožní 
nakládat se zbožím a kupující porušil smlouvu tím, že zboží nepřevezme.
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Článek VIII. 
Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení postupu a režimu nasmlouvaných dodávek - termín dodání, má 
právo kupující účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované 
částky nedodaného zboží

2. V případě prodlení jednotlivých středisek SSMSK s úhradou faktury má prodávající 
právo účtovat penále z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý den 
prodlení.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla 
v příčinné souvislosti důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a 
vymáhána.

4. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí 
musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod.

Článek IX.
Rozhodné právo

Rozhodným právem, kterým se tato smlouva řídí, jsou zákony České republiky.

Článek X.
Vyšší moc

1. Vyšší moc se řídí platným právním řádem ČR.
2. Vyšší moc zprošťuje smluvní strany povinnosti plnit po celou dobu jejího trvání závazky 

přijaté touto smlouvou.
3. Plnění smlouvy bude po dobu trvání vyšší moci pozastaveno, ale práva, která smluvní 

strany získaly před zásahem vyšší moci, nebudou dotčena.
4. Ta smluvní strana, která vyšší moc uplatňuje, je povinna o zásahu vyšší moci 

neprodleně a plně uvědomit druhou stranu a podniknout všechna opatření na omezení 
důsledků.

Článek XI.
Ostatní ustanovení

1. Kupujícímu je umožněno upřesnit své požadavky ještě před konečnou kompletací celku 
či je možno doplnit o další požadované doplňky. Jednotlivé požadavky na doplnění 
budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě.

2. O společném postupu bude prodávající na základě dotazu průběžně informovat 
kupujícího a seznamovat ho s postupem plnění zakázky.

3. Dodavatel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

4. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy prodávající se 
v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, 
je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat kupujícího. 
Současně si smluvní strany ujednaly, že vzhledem k ručení kupujícího za zaplacení 
daně z přidané hodnoty z úplaty za sjednaný předmět plnění, nebude úplata 
kupujícího prodávajícímu zahrnovat daň. Úhrada ceny bez daně bude v takovém 
případě považována za splnění finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu. 
Zajištěnou daň kupující uhradí za prodávajícího v souladu se zákonem o DPH jeho 
místně příslušnému správci daně.

5. Prodávající zároveň prohlašuje, že bude^ plnit i podmínky dané zadávacími 
dokumentací číslo zadavatele 076/OI-Str/20-Ře.



5/8

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Osoby podpisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých funkčních 
oprávnění ve výše uvedených smluvních stranách.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
prodávající obdrží 1 vyhotovení.

3. Platnost a účinnost nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.
4. Smluvní strany e dohodly, že od smlouvy nelze jednostranně odstoupit.
5. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv bude provedeno objednatelem a to bez 

zbytečného odkladu uzavření smlouvy.
6. Dále prohlašujeme, že daná smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.
7. Smluvní strany prohlašují, že se při zpracování osobních údajů v souvislosti s touto 

smlouvou řídí obecným nařízením EP č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), 
a dalšími právními předpisy.

8. Změny a dodatky lze činit pouze písemně s podpisy oprávněných osob.
9. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že si smlouvu přečetli, že smlouva byla 

uzavřena jako projev svobodné vůle, bez nátlaku a oběma stranám jsou zřejmá jejich 
práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající.

Přílohy: - Příloha č. 1 ke KS - technická specifikace
Příloha č. 2 ke KS - Rozpis kupní ceny

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Jičíně ^T)e^.íf?2020 9 2020

Za KOBIt/spoI. s r.o.

r

jhaé

jednatel společnosti

V Ostravě dne............ 2020 0 2 -11- 2020

Za Správu silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

ředitel SSMSK SPRÁVA SILNIC 3
MORA’1 skosí ezského

. příspěvková organizace 
Úprková 79Rl. ■/{); i?, (Nov
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Příloha č. 1 ke KS 42/21 - technická specifikace
Nástavba pro zimní údržbu - pro chemické a inertní materiály:
Vozidlo Tatra T815 - 280R45 19 270 4x4.2, r. v

Nástavba pro zimní údržbu - pro chemické a inertní materiály - Frýdek - Místek
1. Výměnná nástavba pro posyp chemickými i inertními materiály
2. Pohon od komunální hydrauliky vozidla
3. Provedení jako nástavba na nabízený podvozek
4. Úchyty pro odstavné nohy
5. Odstavné výškově stavitelné stojany pro snadnou montáž a demontáž 

nástavby na podvozek
6. Objem korby min. 5 m3 (dle nosnosti vozidla) 5m3
7. Zadní rozmetadlo výškově stavitelné v celonerezovém provedení 

výměnné
8. Vynášení materiálu dvěma plnými šneky ANO
9. Automatická regulace dávkování a šířky posypu z kabiny - nastavitelná 

regulace dávkování nezávisle na změnách rychlosti jízdy vozidla. 
Rozhraní pro datové přenosy. Posyp bude plně závislý na pojezdové ANO 
rychlosti, plynule regulovatelný, možnost posypu na místě při 
zastaveném vozidle. Systém pro vyprazdňování nástavby

10. Systém zkrápění s postranními nádržemi kapacity adekvátně objemu ^qq j

sypací nástavby
11. Systém zkrápění a dávkováním solanky s možností variabilní změny ANQ 

poměru k suchému materiálu v rozmezí 10 - 30 %
12. Solankové nádrže rovnoměrně rozmístěné na každé straně sypače, a^q 

nádrže musí být vybaveny hladinoměrem
13. Solankové čerpadlo chráněno proti poškození při běhu naprázdno a a^q 

dostatečně ošetřeno proti působení soli
14. Zadní rozmetadlo s elektrickým natáčením ANO
15. Signalizace posypu rozmetadla bezdotyková ANO
16. Nastavitelná regulace dávkování soli v rozmezí 5-60g/m2 do rychlosti 50 a^q 

km
17. Možnost změny šířky posypu v rozmezí 2 - 8 m ANO
18. Možnost nouzového ručního nastavení posypu při poruše a^q 

elektroinstalace nosiče
19. Možnost změny posypového obrazce (asymetrie) z kabiny vozidla ANO
20. Odklápěcí střecha nad zásobníkem s ovládáním se země ANO
21. Ochranná síta - žárově zinkovaná, vyjímatelná ANO
22. Zadní přístupový žebřík pro kontrolu stavu posypového materiálu a^q 

z nekorodujícího kovového materiálu
23. Rozmetadlo a zadní vynášecí šachta budou sklopné a budou pro snadné ANQ 

vyklápění vybaveny plynovou vzpěrou včetně zábradlí
24. Vynášecí šachta rozmetadla bude jištěna bezpečnostní pojistkou, která 

při vyklopení šachty zastaví rozmetadlo
25. Vodotěsné uzamykatelné skřínky (2 ks) z nekorodujícího materiálu pro | ANO



uložení nářadí na boku nástavby

26. Ošetření nástavby proti korozi - uveďte způsob ochrany ANO
27. LED osvětlení rozmetadel a nástavby ANO
28. Výstražná světelná signalizační šipka oboustranná oranžové barvy 

v provedení LED ANO

29. Výstražné osvětlení oranžový 2 x LED maják na zadní části nástavby ANO
30. Barevné provedení nástavby oranžová (RAL 2011) ANO
31. Nástavba použitelná a schválena pro montáž na nabízený podvozek (toto 

bude doloženo dodavatelem podvozku nebo nástavby ANO

32. Před předáním nástavby provedena zkouška dávkování a vystavení 
protokolu o dávkování oprávněnou osobou dle TP 127. ANO

33. Kopie dokladu o schválení k provozu na pozemních komunikacích ČR od 
Ministerstva dopravy ČR ANO

34. Bezpečnostní značky (piktogramy) v souladu s NV č. 378/2001 Sb., ANO
35. Po dodání musí být provedeno bezplatné proškolení obsluhy ANO
36. Návod k obsluze + Bezpečnostní pokyn, CE prohlášení o shodě - vše musí 

být v českém jazyce ANO

Předmětem zakázky je také převoz podvozku pro osazení nástavby na místo dodání, to je středisko 
SSMSK Frýdek-Místek.
Prodávající poskytne kupujícímu záruku na nástavbu v délce 24 měsíců, záruku na prorezavění 
nástavby v délce 5 let.

Legislativa:
• návod k obsluze, katalog náhradních dílů, zásady BP, PO a ekologie v českém jazyce
• schválení k provozu na pozemních komunikacích ČR, doklady o homologaci částí, jež 

budou součástí vybavení technických zařízení, označení E x (homologaČní značka), tímto 
označením musí být označeny veškerá technická zařízení včetně světelné techniky a 
musí odpovídat právním předpisům, včetně předpisům homologačním pro provoz na 
pozemních komunikacích.

• Výstražná oranžová světla namontovaná na technickém zařízení musí být 
homologována dle zákona č. 56/2001 Sb. a vyhlášky č. 341/2017 Sb. a předpisu 
EHK/OSN č. 65.

• technické osvědčení samostatného technického celku v souladu se zákonem č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
v platném znění, zákon č.91/2016 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 22/1997 Sb., zákon 
č.90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků dodávaných na trh a NV č. 
378/2001 Sb. - průvodní a provozní dokumentace v českém jazyce, tj. Návod výrobce 
pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu

• Dokument ES prohlášení o shodě podle platných právních předpisů (směrnice 
2006/42/ES, která je transformována do NV č. 176/2008 Sb.), v českém jazyce

• Výrobní štítek musí obsahovat právním předpisem z. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a souvisejících předpisů, požadované údaje v souladu s TP mimo jiné rok 
výroby, výrobní číslo, výrobce, označení CE,

• Provedení prokazatelného zaškolení a zacvičení obsluhy pracovního stroje pracovníkem 
dodavatelské firmy.
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Příloha č. 2 ke KS 42/21 - rozpis kupní ceny

Nástavba na posyp Frýdek-Místek

CENOVÁ NABÍDKA (ceny v Kč)

Uchazeč (obchodní jméno a adresa) KOBIT, spol. s r.o.

Statutární zástupce

IČ 44792247

Kontakt na zpracovatele nabídky

telefonní číslo

e-mail

Celková cena obsažená v krycím listu musí být totožná s údaji obsaženými v návrhu smlouvy.

Středisko Frýdek-Místek Cena celkem 
bez DPH

Cena celkem vč.
DPH

Termín dodání od 
podpisu KS

Sypací nástavba SYKO 5H

CELKEM 795 000,- 961950,- září 2021

Frýdek-Místek
Lhůta dodání od podpisu kupní smlouvy: září 2021
Záruka: 24 měsíců, 5 let na prorezavění

V Jičíně dne: ........2020

jednatel společnosti


