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KUPNÍ SMLOUVA
podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., dále jen „Smlouva“ 

č. Smlouvy prodávajícího: J?OZ'') 0^1^  č. Smlouvy kupujícího: 64/VZ/2020-3

1. Smluvní strany

1.1. Prodávající: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666. 330 21 Líně - Sulkov

Zastoupen: ............................. výkonný ředitel -  zástupce společnosti na základě plné
moci

ICO: 25229761
DIČ: CZ25229761
Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni., oddíl C, vložka 10825, datum 
zápisu 8. února 1999 
Tel.:+ 420 377 226 226

jako prodávající na straně jedné

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

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: ....................................-  dočasně pověřeným vedením organizace

ICO:
DIČ:

70971641
CZ70971641

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

Tel.: 387 021 010

jako kupující na straně druhé

2. Účel smlouvy
Účelem této kupní smlouvy je realizace veřejné zakázky zadané podle zák. 
č. 134/2016 Sb. a násl. v platném znění s názvem: „Dodávka silničních svodidel 
typu „BIRSTA W2“ v roce 2021“.
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3. Předmět plnění
3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k 

předmětu smlouvy uvedenému níže a kupující se zavazuje předmět smlouvy převzít a 
zaplatit kupní cenu podle čl. 5 Smlouvy.

3.2. Předmět koupe:

ocelová svodidla typu „BIRSTA W2“ včetně požadovaného příslušenství
(dále jen předmět smlouvy).

3.3. Dodaný předmět smlouvy musí kvalitou odpovídat všem požadavkům a parametrům 
platných ČSN, TP a TKP, především TP 114 a 203, TKP -  kap. 11 a ČSN EN 1317. 
Svodidla musí být schválena k použití na pozemních komunikacích v ČR! Úroveň 
zadržení N2.

4. Místo plnění
Místem plnění jsou závody SÚS JčK dle jednotlivých objednávek:
1. Závod Písek, Vrcovická 2148, 397 01 Písek -

. .............................................................................................

2. Závod Prachatice, Žernovická 916, 383 01 Prachatice -  
................................................................................................

3. Závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice -  
..........................................................................................

4. Závod Tábor, Vožická 2107, 390 41 Tábor
...........................................................................................

5. Cena
5.1. Cena za dodání předmětu smlouvy se sjednává včetně dopravy na místo plnění a 

dodávky veškerého příslušenství a spojovacího materiálu dle odsouhlasené nabídky 
prodávajícího ze dne 20. 1.2021.
Kupní cena jednotlivých komponentů svodidel je uvedena v příloze ě. 1 Smlouvy.

5.2. Uvedené ceny jsou max. přípustné po celou dobu plnění. Mohou být měněny pouze na 
základě písemného dodatku ke Smlouvě.

5.3. K ceně předmětu smlouvy bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši dle 
platných daňových předpisů.

6. Dodací a platební podmínky
6.1. Dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zasílaných emailem 

jednotlivými závody dle konkrétních potřeb a budou uskutečňovány po celou dobu 
platnosti Smlouvy.
Nezbytnými údaji vlastní objednávky je název a cena předmětu smlouvy, jeho místo 
dodání a obchodní jméno kupujícího. Prodávající vždy potvrdí příjem objednávky

2



64VZ/2020-3 Příloha č. 1.3. zadávací dokumentace

potvrzujícím e-mailem. Pokud kupující neobdrží potvrzující e-mail nejpozději 
následující den po zaslání objednávky, uplatní se smluvní pokuta obdobně jako v odst. 
7.1 této smlouvy.

Jednotlivé objednávky budou zasílány na e-mailovou adresu: 
...........................................
jméno zástupce prodávajícího: ................................, telefon:. +420 377 220 543

6.2. Předmět smlouvy bude dodán v termínu: max. do 10 pracovních dnů od doručení 
písemné objednávky

6.3. Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu smlouvy jeho převzetím od 
prodávajícího.

6.4. Dodávka je splněna předáním předmětu smlouvy kupujícímu v místě plnění, případně 
předáním předmětu smlouvy v tomtéž místě třetí osobě pověřené kupujícím. Kupující 
nebo třetí osoba kupujícím pověřená při převzetí dodávky předmětu smlouvy potvrdí 
převzetí na dodacím listu nebo jiném podobném dokladu.

6.5. Kupující si vyhrazuje právo odebrat jiné než předpokládané množství předmětu 
smlouvy, aniž by tato skutečnost podléhala sankcím ze strany prodávajícího.

6.6. Fakturace bude prováděna na základě potvrzených dodacích listů. Adresa pro 
doručování faktur je shodná s místem plnění -  viz čl. 4 Smlouvy.

6.7. Kupující zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu na základě řádně vystavené faktury do 
21 dnů ode dne jejího obdržení (razítko podatelny kupujícího). 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.

6.8. 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.

6.9. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy považují:
neplacení faktur opakovaně více jak 2x za odebraný předmět smlouvy a služby 
porušení bodu č. 6. 2. -  nedodání předmětu smlouvy o více jak 10 pracovních dnů 
porušení podmínek stanovených Smlouvou včetně příloh a dodatků

7. Smluvní pokuta a úroky z prodlení
7.1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním předmětu smlouvy, uhradí kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení s konkrétní dodávkou. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti 
pohledávce zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na 
náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

7.2. Dostane-li se kupující do prodlení se zaplacením kupní ceny, je povinen zaplatit 
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

8. Odpovědnost za vady předmětu smlouvy, záruční Ihuta
8.1. Odpovědnost prodávajícího za vady předmětu smlouvy se řídí ustanovením 

občanského zákoníku.
3



64/VZ/2020-3 Příloha č. 1.3. zadávací dokumentace

8.2. Záruční lhúta na prorezavění -  pozinkování se stanoví na 60 měsíců od data předání 
kupujícímu.

9. Závěrečná ustanovení

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

9.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace kupujícího 
č. 64/VZ/2020 a nabídka prodávajícího ze dne 20.1.2021 jsou nedílnou součástí této 
smlouvy.

9.3. Osobní údaje poskytnuté prodávajícím jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy dle 
čl. 6 odst. 1 písrn. 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.

9.4. 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, v platném znění.

9.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.
9.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních splatností originálu, z nichž 

každá ze stran obdrží po jednom (1) výtisku.
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 podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran, 
účinnosti uveřejněním v registru smluv a uzavírá se na dobu určitou do 31. 12. 2021.

9.9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou oboustranně 
podepsaných, písemných a vzestupně číslovaných dodatků.
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Přílohy:
Příloha č. 1 -  Ceny jednotlivých komponentů svodidel typu „BIRSTA W2“

Kupující: Prodávající:

V Českých Budějovicích dne: 2 6 *02* 2021 V Líních-Sulkově dne: 15. 2. 2021



64/VZ/2020-3 příloha č. 1 Smlouvy pro část č.3

|_______ Svodidla typu Birsta W2

Tabulka vybraného materiálu k porovnání nabídkových cen 
pro ocelová svodidla dle TP 243 (část VZ č. 3)

Název dílu
počet

ks

Nabídková cena

jednotková cena 
v Kč bez DPH

Cena za předpokl. 
množství v Kč bez 

DPH

Cena za předpokl. 
množství v Kč včetně 

DPH

Svodnice profil W délka 4300 mm 45 ................... ....................... .......................

Svodnice profil W. 13GR krátký 4 ................... ................... ...................

Sloupek Sigma 1600 mm 110 ................ ..................... ......................

Podložka 115x45x5 otvor 12 20 .............. ................ ................

Podložka 115x45x5 otvor 18 — TTO— .............. ................... ...................

Šroub M6SM10x35 4:6 no .............. ................... ...................

Šroub s půlkul. hlavou a vnitřním šestihranem M16x25 
+ matka 4:6 280 .............. ................... ...................

Podložka SRB 17x30 250 .............. ................... ...................

Matka M6M10 8 no ............ ................ ................

Matka M6M16 8 — 200— ............ ................... ...................

Podložka SRB 13x24 10 ............ .............. ..............

Cena CELKEM za požadované množství materiálu: 224 320,00 Kč 271 427,20 Kč

Podpis oprávněné osoby:

.......
...............

Digitálně podepsal 
................... 
Datum: 2021.01.20 
21:10:38+01'00'



PLNÁ MOC POWER OF ATTORNEY

My, SAFEROAD Czech Republic s.r.o., se We, SAFEROAD Czech Republic s.r.o., with its 
sídlem Plzeňská 666, 33021 Líně, Česká seat at Plzeňská 666, 33021 Líně, Czech 
republika, zapsaná v obchodním rejstříku - Republic, registered in the Commrecial Register 
Krajský soud v Plzni, spisová značka C 10825, -  Regional court in Pilsen, filé number C 10825, 
IČ: 25229761 (dále jen "Společnost"), Reg. No.: 25229761 (the "Company"),

tímto zmocňujeme hereby grant this Power ofAttorney to

pana ............................................... . . . ......... ............ ....................... . . ...... . . . ......... .esiding at 
bytem ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. .. , ........... ........... ............. . . . . ........... Czech Republic (the 
republika "Proxy“),
(dále společné jen "Zmocněnec"),

aby činil jménem Společnosti následující 
úkony:

(i) Podávání a přijímání nabídek, 
reklamací, sjednávání a podepisování 
obchodních smluv, včetně smluv na 
veřejné zakázky, vše za předpokladu, že 
hodnota předmětného plnění 
nepřevyšuje částku 12.000.000,- Kč, 
zmocnění nezahrnuje úkony týkajících 
se nájemních smluv, smluv o převodu 
nemovitostí a smluv s poskytovateli 
následujících služeb: konzultanství, 
účetnictví, marketing, právní služby, 
nakládání s odpady, ochrana zdraví a 
bezpečnost při práci, daňové 
poradenství a celní služby;

(ii) sjednávání a podepisování smluv 
o finančním leasingu, operativním 
leasingu a prodeji a zpětném pronájmu 
s hodnotou plnění nepřevyšující částku 
1.000.000,- Kč nebo s dobou trvání 
nanejvýš 3 let;

(iii) sjednávání a podepisování následujících 
smluv na dobu určitou: pracovních 
smluv, dohod o provedení práce a 
dohod o pracovní činnosti;

(iv) prodlužování existujících pracovních 
smluv, dohod o provedení práce a 
dohod o pracovní činnosti maximálně 
o 1 rok;

(v) ukončování pracovních smluv, dohod 
o provedení práce a dohod o pracovní 
činnosti;

to perform the following acts on behalf of the 
Company:

(i) Reaching and accepting offers, claims,
negotiating and signing of business 
agreements including public procurement 
agreements, all of that provided that the 
value of the performance in question does 
not exceed CZK 12,000,000,- the 
authorisation does not include acts 
relating to lease agreements, real- 
property transfer agreements, and 
agreements with providers of the following 
Services: Consulting, accounting,
marketing, legal Services, waste 
management, health and safety at work, 
tax consultancy and customs related 
Services;

(ii) negotiating and signing of agreements on 
financial leasing, operational leasing and 
sále and leaseback with a value of 
performance not exceeding CZK 
1,000,000,- or with maximum duration of 3 
years;

(iii) negotiating and signing of following fixed
term agreements: employment
agreements, agreements to complete a 
job and agreements to perform work;

(iv) extending the existing employment 
agreements, agreements to complete a 
job and agreements to perform work by a 
maximum ofone year;

(v) terminating employment agreements, 
agreements to complete a job and 
agreements to perform work;



Tato plná moc neopravňuje Zmocněnce 
k zastupování Společnosti před soudy ani 
udělování plných mocí třetím osobám.

Zmocněnec je oprávněn učinit veškeré 
potřebné a/nebo účelné úkony a opatření 
a/nebo prohlášení související s výše uvedeným 
zmocněním.

Zmocněnec není oprávněn delegovat tuto 
plnou moc na třetí osobu ani činit za 
Společnost úkony vůči Zmocněnci.

Společnost uděluje tuto plnou moc na dobu 3 
měsíců.

Podepisujeme se tímto pod závazný český text 
této plné moci.

This Power of Attorney does not authorize the 
Proxy to represent the Company before courts or 
grant powers of attorney to third parties on behalf 
of the Company.

The Proxy is entitled to také all necessary and/or 
appropriate steps and measures and/or make 
statements associated with the above matters.

Proxy is not entitled to delegáte this Power of 
Attorney to a third person nor act on behalf of the 
Company towards Proxy.

The Company grants this power of attorney for a 
period of 3 months.

We hereby sign the binding Czech version of this 
Power of Attorney.

V / In___________dne / on___________

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Elektronicznie podpisany 
przez Grzegorz Marcin 
Bagiňski 
Data: 2020.12.15 
13:50:19+01'00'

GRZEGORZ MARCIN BAGIŇSKI
Jednatel / Managing Director

Grzegorz
Marcin
Bagiňski

Tuto plnou moc tímto v plném rozsahu přijímám / I hereby accept this power of attorney in its full 
extent

V / In ___________dne / on___________

...................

.......
...............

Digitálně podepsal 
................... 
Datum: 2020.12.17 
i 3:18:58'+01W


