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Číslo smlouvy kupujícího: 8500005525 
Číslo smlouvy prodávajícího: 118/26/2019 

  KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená na základě rámcové dohody  

 „Svislé dopravní značky a směrové sloupky pro SÚSPK (2019-2021)  - 1. Svislé dopravní 

značky“ 

Smluvní strany 

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
se sídlem:   Koterovská 162, Koterov, 326 00 Plzeň 
IČO:    72053119 DIČ: CZ72053119 
telefon:     e-mail:   

osoba oprávněná k uzavření smlouvy:  
  

dále jen „kupující“ 

a 
 
GS PLUS s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C vložka 39303 vedenou u  KS v Brně 
sídlo:    Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany   
zastoupená:      
IČO:    26234912   DIČ: CZ26234912   
telefon:     e-mail:   

osoba oprávněná k uzavření smlouvy: 

  

dále jen „prodávající“ 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tato smlouva byla smluvními stranami uzavřena ve smyslu ust. § 132 odst. 4 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě rámcové dohody „Svislé dopravní značky a 

směrové sloupky pro SÚSPK (2019-2021) – 1. Svislé dopravní značky“ číslo smlouvy 

kupujícího 8500003936 (dále jen „rámcová dohoda“). 

2. Předmět koupě 

2.1. Předmět koupě odpovídá specifikaci v čl. 2.2. rámcové dohody a je blíže vymezen v příloze této 

smlouvy. 

3. Kupní cena 

3.1. Cena za předmět koupě v množství dle čl. 2. této smlouvy ve smyslu čl. 5. rámcové dohody činí:  

 celkem:      54.131,50 Kč bez DPH  

DPH 21 % činí:     11.367,62 Kč 

celkem:      65.499,12 Kč vč. DPH 

4. Místo plnění 

4.1. Místem plnění je: středisko Sušice, Pražská 917, 342 01 Sušice, GPS: 49.2473664N, 

13.5425975E. 
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4.2. Kontaktní osobou kupujícího, s níž bude dohodnut čas dodání předmětu koupě předem dle čl. 

7.2. rámcové dohody a která je současně oprávněna převzít předmět koupě a potvrdit dodací list 

je:  

a)   

5. Ostatní ujednání 

5.1. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se smluvní vztahy touto smlouvou založené ujednáním 

rámcové dohody. 

5.2. Odlišné ujednání od rámcové dohody: nejsou. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

6.2. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

Příloha:  

Příloha č. 1 specifikace předmětu koupě – množství, provedení 

 

 

kupující :       prodávající: 

 

V Plzni dne ___.___.______     V Moravanech dne  

 

 

 

____________________________    _________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.   GS PLUS s.r.o. 

  

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 


