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K U P N Í  S M L O U V A
podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění 

(dále jen „smlouva")

Dodávka NA s hákovým nosičem kontejneru, kontejnerem a 
vysokozdvižnou plošinou

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 45/VZ/2021

1. Smluvní strany
1.1. Kupující:

Sídlo:

Zastoupen:

tel:
IČO:

DIČ:

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

Ing. Andreou Jankovcovou - ředitelkou organizace

387 021 010

70971641

CZ70971641

Bankovní spojení: ..................................................... .............................

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: .............. ........ tel.: 387 021 Ol-1

jako „kupující" na straně jedné

1.2. Prodávající: 

Sídlo:

Zastoupený:

tel.:

IČO:

DIČ:

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.

U Korečnice 1768,688 01 Uherský Brod

Jiřím Strnadem - jednatelem 

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

26933195

CZ26933195

Bankovní spojení:............................. ....... . . . .............. .............................

Zhotovitel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, 
vložka 46132

Zástupce ve věcech smluvních: Jiří Strnad tel.: .............................
Zástupce ve věcech technických: Jiří Strnad tel.: .............................

jako „prodávající“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Předmět koupě

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nákladního automobilu s hákovým 
nosičem kontejneru, kontejnerem a vysokozdvižnou plošinou, vše ve stavu továrně 
nových, dle požadované technické specifikace uvedené v bodu 2.1 zadávací 
dokumentace, dále také jen „zboží".

2.2. Prodávající se zavazuje dodat nové, nepoužívané zboží dle bodu 2.1. této smlouvy 
odpovídající technické specifikaci, jež je uvedena v bodu 2.1 zadávací dokumentace. 
Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží.

2.3 Prodávající se zavazuje minimálně po dobu uvedenou v čl. 5 této smlouvy poskytovat 
záruční servis za podmínek uvedených v čl. 6 této smlouvy.

2.4. Prodávající je povinen dodat zboží odpovídající platným technickým normám, 
právním předpisům a předpisům výrobce.

2.5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují, včetně 
technického průkazu a návodu k použití zboží v Českém jazyce.

2.6. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu 
podle čl. 3 této smlouvy.

3. Kupní cena

3.1. Nákladní automobil s hákovým nosičem kontejneru ................... ....
(Iveco Daily 70C18, JNKCTS 04-37-S-CTS PRO)
Kontejner (valníkový. VAL38) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysokozdvižná plošina (PT160)_______________________ ................... ...._______

Cena celkem za celý předmět plnění bez DPH 2.868.000,- Kč
DPH 21 %__________________________________________602.280,- Kč

Cena celkem včetně DPH 3.470.280,- KČ

(slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát tisíc dvě stě osmdesát korun českých)

Kupní cena podle tohoto článku smlouvy je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady 
prodávajícího spojené se splněním závazku z této smlouvy, včetně pojištění spojeného 
s přepravou na místo plném, montáže za účelem zprovoznění, uvedení do provozu, 
odzkoušení, dokumentace v českém jazyce.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve smyslu zákona Č. 235/2004 Sb., 
v platném znění.

4. Dodací a platební podmínky

4.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího.
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4.2. Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas. Zboží je dodáno okamžikem převzetí 
zboží kupujícím v místě plnění a době plnění dle této smlouvy. Převzetí potvrdí 
kupující datovaným podpisem na předávacím protokolu.

4.3. Platba bude uhrazena do 21-ti dnů od doručení faktury prodávajícím. Prodávající je 
oprávněn vystavit fakturu po dodání zboží specifikovaného touto smlouvou. Faktura 
musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a další náležitosti 
zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění. Uvedená cena bude platná po celou dobu 
realizace zakázky.

4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. Zboží bude dodáno nejpozději v termínu: do 10 měsíců od podpisu kupní smlouvy

Zboží bude předáno v sídle kupujícího:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice

5. Záruční doba

5.1. Prodávající poskytuje kupujícímu bezplatnou záruku za jakost na celý předmět plnění, 
a to po dobu 60 měsíců/100 000 km, která počíná běžet ode dne dodání zboží.

6. Servisní podmínky

6.1 Záruční servis na zajišťuje: INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.
tel.: .............................
fax.:
e-mail: kancelar@inrekaplosiny.cz

6.2. Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě, použití 
originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly, popř. celky stroje, které 
byly poškozeny havárií stroje nebo násilným neodborným zacházením

7. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

7.1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním zboží, poskytne kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.

7.2. Smluvní pokutu podle odstavce 7.1. je kupující oprávněn započíst proti pohledávce 
prodávajícího.
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7.3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůte splatnosti, je  kupující povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

8. Ostatní ujednání

8.1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy předmět smlouvy 
převezme od prodávajícího.

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

8.3. Kupující si pro případ působení vyšší moci vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy 
podle § 100 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vpl.  znění, 
konkrétně změnu termínu dodání. Za vyšší moc jsou považovány okolnosti, které 
prokazatelně nezavinila žádná ze stran, tj. živelná pohroma, stávky a protiepidemická 
opatření nejrůznějšího charakteru, která mají za následek prodlení výrobce, prodlení 
importéra, nedostatek materiálu pro výrobu, omezení přepravy apod. Důkazní 
břemeno leží na té smluvní straně, která se v důsledku působení vyšší moci dožaduje 
změny.

8.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že veřejná zakázka č. 45/VZ/2021 a nabídka 
prodávajícího ze dne 26.08.2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

8.5. Prodávající se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby 
(vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění 
smlouvy, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba 
odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, v pl. znění. Také se prodávající zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené 
osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, 
a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

8.6. 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 pověrence 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.

8.7. 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. Zhotovitel prohlašuje, že tato

4



45/VZ/2021 příloha ZD č. 1

f
smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

8.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.

8.9. 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.

8.10. 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.

8.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Technická specifikace zboží dle nabídky prodávajícího

V Českých Budějovicích, d n e . . !..!...!?.. V Uherském Brodě, dne: .P .P :..lA -..?P?.l
kupující prodávající



Nabídka na dodání pracovní plošiny P T 160 s hákovým nosičem kontejneru 
JNK CTS 04-37-S-CTS PRO a kontejnerem VAL38 na podvozku Iveco 
Daily 7 0 0 8

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o., si Vám dovoluje nabídnout dodávku speciálního 
kombinovaného vozidla Iveco Daily s hákovým nosičem kontejnerů a pracovní plošinou.

Plošina PT 160 je moderní a plně vybavená pracovní plošina vyrobena z vysokopevnostní 
ocele, má aluminiový koš s ovládacími prvky plošiny a zásuvkou 230 V pro připojení ručního 
nářadí, start a stop motoru vozidla z pracovní klece atd. Plošina má moderní, ale přitom 
maximálně jednoduché ovládání tzv přímou hydraulikou.
Pozor: veškeré vedení hydraulických hadic i kabelů včetně hydraulického válce je uvnitř 
ramen, což zabraňuje jakémukoliv poškození nebo opotřebení. Velkou výhodou této plošiny 
jsou malé transportní rozměry a také to, že se její podpěry vysouvají pouze směrem dolů a při 
práci nepřesahují obrys vozidla, což je výhodné především na frekventovaných komunikacích 
a v úzkých uličkách.

Ilustrační obr, PT160 na podvozku Nissan Cabstar

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. se sídlem U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod, 
společnost zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46132,

IČO: 26933195, DIČ: CZ26933195, bank.spoj.: ...... ......................... ................. ............................. 
Tel.: ...............................E-mail: .........................................



Obr: studie pracovní plošiny PT160 a JNK CTS 04-37-S-CTS PRO na podvozku Iveco Daily 
7 0 0 8 . Hodnoty rozměrů jsou uvedeny v mm a mohou se drobně lišit od konečného 
provedení.

Parametry pracovní plošiny:

Pracovní výška: 
Boční dosah: 
Maximální nosnost: 
Maximální síla větru: 
Koncepce ramene: 
Úhel ramene:
Rotace ramene: 
Pracovní koš:

Pohon plošiny: 
Ovládání:
Podpěry:

16 metrů
6m při 250 kg až 8,9m při 80 kg 
250 kg
12 m/s
třídílné teleskopické rameno 
-24° až 80°
450°
140x71x110 cm, vyroben z hliníku, 
natáčecí klec 2x90<>
hydraulický od motoru vozidla přes PTO 
plně hydraulické
typ H bez výsuvu do boku při práci s nástavbou

INREKA PLOSINY SERVIS, s.r.o. se sídlem U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod, 
společnost zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46132,

IČO: 26933195, DIČ: CZ26933195, bank.spoj.: ...... ......................... ................. ............................. 
Tel.: .............................. E-mail: .........................................



Boční dosah se nastaví podle hmotnosti v koši. Maximální hmotnost v koši 
je 250 kg bez vysunutí podpěr do boku.

Technické provedení:

• Vedení všech kabelů uvnitř teleskopu včetně výsuvného válce
• Ovládání podpěr vozidla na rámu
• Způsob provedení podpěr typ H - mírný sklon -  bez výsuvu do strany
• Ochrana proti přetížení klece
• Blokační ventily na všech hydraulických komponentech
• Křížová blokace ovládání podpěr a teleskopického ramene
• Ruční pumpa pro nouzové sbalení plošiny v případě poruchy
• Ochrana proti najetí klecí do podpěr či kabiny vozidla
• Sklon klece plošiny až k zemi
•  Podlaha klece z protiskluzného hliníkového plechu
• Start/stop motoru vozidla z klece plošiny
• Zásuvka 230 V v kleci
• Měřič motohodin

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o se sídlem U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod, 
společnost zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C. vložka 46132,

IČO: 26933195, DIČ: CZ26933195, bank.spoj.: ...... ......................... ................. ............................. 
Tel.: .............................. E-mail:...........................................



• Omezovač rádiusu ramene
• Bezpečnostní zařízení podle CE direktivy
• Samostatný technický celek s průkazem
• Barva ramen oranžová RAL 2011
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Obr. - pracovní diagram na podvozku Nissan Cabstar - boční dosah se automaticky nastaví dle 
zatížení klece.

Hákový kontejnerový nakladač od společnosti CTS Charvát specifikován v samostatné 
příloze.

Podvozek Iveco Daily 70C18 specifikován v samostatné příloze.

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. se sídlem U Korečnice 1768,688 01 Uherský Brod, 
společnost zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46132,

IČO: 26933195, DIČ: CZ26933195, bank.spoj.:............................................................................. 
Tel.: ............................., E-mail: .......................................



TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Automobilový podvozek s hydraulickou plošinou a kontejnerem
0  Podvozek o celkové přípustné hmotnosti 7,2t pro použiti jako nosič pracovní 
teleskopické plošiny a s možností její snadné výměny za kontejner
□ Podvozek nákladního automobilu s ocelovým rámem se Čtyřmi hydraulickými opěrami
□ Opěry nepřesahují při ustavení obrys vozidla.
□ Výložnlk ve střední části rámu s otočným sloupem, který ponese ocelový teleskopický 
výložník složený ze tří sekcí. (360 stupňů)
□ Rám potažen hliníkovým proti skluzovým plechem sloužícím jako pochozí podlaha 
O Pohon plošiny je zajištěn z motoru podvozku pomocí PTO
O Motor podvozku lze kdykoliv nastartovat a vypnout z pracovního koše nebo spodního 
ovládacího místa.
□ Plech ramen s profily pro zvýšení tuhosti celého výložníku a dosažení nadstandardního 
komfortu při pohybech plošiny.
□ Plošina má přesný proporcionální elektrohydraulický systém ovládání jak z pracovního 
koše, tak ze spodního ovládání.
□ Maximální pracovní výška plošiny 16 metrů
□ Nosnost pracovního koše 250 kg,
□ Kontrola vysunutí oper pří činnosti
□ Ochrana proti kolizi výložníku s kabinou
□ Jednoduché nouzové spouštění
□ Všechny hydraulické válce chráněné zpětnými ventily 
O Proudový chránič
□ Měřeni pracovních hodin
□ Nástup do koše z pravé strany
□ Plastová bedna umístěná na ložné ploše
□ Vozidlo bude vybaveno zvláštním výstražným světelným zařízením - 2 ks LED maják 
oranžové barvy včetně dokladu o schválení pro používání při provozu na pozemních 
komunikacích, zapsané v TP
□ Možnost snadné výměny za kontejnerovou nástavbu
□ Kontejner s hákovým nakladačem, s pohonem z hydrauliky vozidla, otevírací bočnice 
kontejneru, délka 4000 mm, výška bočnice 625 mm, oranžová barva
□ GPS systém, spol. Princip

Záruční i pozáruční servis pracovní plošiny zajišťuje společnost INREKA PLOŠINY 
SERVIS, s.r.o., servis nástavby hákového nosiče kontejnerů realizuje výrobce, CTS Charvát.

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. se sídlem U Korečnice 1768,688 01 Uhersky Brod, 
společnost zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46132,

IČO: 26933195, DIČ: CZ26933195, bankspoj.:....... ......................... ................. ............................. 
Tel,: .............................. E-mail: .........................................



L

INREKA
PLOŠINY

Cena výměnné nástavby pracovní plošiny PT160, hákového nosiče 
kontejnerů JNK CTS 04-37-S-CTS PRO, kontejneru VAL 38 a podvozku 
Iveco Daily 70 0 8 :  2.868.000,- Kč bez DPH.

Termín dodání: 10 měsíců od objednání.

Na spolupráci se těší

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o, 
vypracoval: Jiří Strnad -  jednatel, tel.: .............................

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. se sídlem U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod, 
společnost zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Bmě oddíl C, vložka 46132,

IČO: 26933195, DIČ: CZ26933195, bankspoj.:....... ......................... ................. ............................. 
Tel: ............................., E-ma/7: ..........................................


