
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 2079 dle zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“) 
č. smi. 2021 01082

1. Smluvní strany:

1.1. Kupující:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689

zastoupená Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 3507501/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 465

1.2. Prodávající:

N&N KOŠÁTKY s.r.o.
Kropáčova Vrutice 111, PSČ 29479 

zastoupená^^^^^^^^H, jednatelem společnosti
IČ: 27636844
DIČ: CZ27636844
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, 0488894369/0800
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 120573

1.3. Zodpovědní pracovníci:

Pro operativní technické řízení činnosti, potvrzování protokolů o předání a převzetí 
díla budou smluvní strany zastupovat tito pracovníci:
• za prodávajícího:

jednatel společnosti - pro operativní technické řízení 
činnosti, potvrzování protokolů o předání a převzetí dodávky

• za kupujícího:
vedoucí dopravy závodu Turnov - pro operativní 

technické řízení činnosti, potvrzování protokolů o předání a převzetí 
dodávky

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.
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2. Název předmětu kupní smlouvy

Dodávka 1 ks Sněhová fréza SaMASZ TORNÁDO 252

3. Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídky prodávajícího ze dne 10.9.2020.

4. Předmět plnění:

Sněhová fréza SaMASZ TORNÁDO 252

zákaznické úpravy
- úprava hnací hřídele na tisícihran

1ks

5. Čas a místo plnění:

5.1. Místo plnění dodávky dle technické specifikace uvedené v odst. 4 je provozovna 
kupujícího, na adrese Bedřichov 94, 543 51 Špindlerův Mlýn, kde bude provedena 
technická i fyzická přejímka.
5.2. Technika bude připravena k převzetí ve výbavě dle technické specifikace 
nejpozději

do

6. Smluvní cena za předmět kupní smlouvy:

Smluvní cena za předmět plnění včetně příslušenství dle odst. 4 je sjednána takto:

Dodávka ks cena/ks cena celkem
Sněhová fréza SaMASZ 
TORNÁDO 252

1 ^^■,-Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů.

7. Platební podmínky:

7.1. Plněním - dodávkou, se rozumí protokolární předání techniky kupujícímu, 
včetně doprovodné dokumentace a proškolení obsluhy. Po předání a uhrazení 
dohodnuté ceny se stává kupující jejím majitelem. Fakturu - daňový doklad je 
prodávající oprávněn vystavit po předání techniky. Splatnost faktury je do 14 dnů od 
jejího doručení.

7.2. V případě prodlení s kompletní dodávkou je prodávající povinen zaplatit smluvní 
úrok ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení. V případě, že 
kupujícímu z důvodu prodlení dodávky vzniknou další škody, bude kupující tyto 
škody vymáhat samostatně.

strana 2/4



7.3. V případě prodlení s provedením platby je kupující povinen zaplatit smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8. Záruka

8.1. Záruka na jakost činí 12 měsíců od potvrzení zápisu o předání a převzetí 
kupujícím.

8.2. Záruční opravy budou prováděny prostřednictvím sítě záručních opraven 
dodavatele.

9. Doložka

Prodávající prohlašuje, že se nepodílí a nebude se při plnění této smlouvy podílet na 
páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „zákon č. 418/2011 
Sb.“). Prodávající dále prohlašuje, že zavedl náležitá kontrolní a preventivní opatření 
nad činností svých zaměstnanců nebo jiných osob, kteří jednají jménem 
prodávajícího a jejichž trestný čin by mohl být přičten prodávajícímu a učinil veškerá 
nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného 
trestného činu. Prodávající se zavazuje bezodkladně informovat kupujícího o 
jakémkoliv důvodném podezření na spáchání či páchání trestného činu, který by 
prodávajícímu mohl být přičten podle zákona č. 418/2011 Sb., jakož i o zahájení 
trestního stíhání proti prodávajícímu podle zákona č. 418/2011 Sb. Prodávající bere 
na vědomí a souhlasí výslovně s tím, že jakékoli porušení tohoto závazku bude 
považováno za podstatné porušení povinností ze smlouvy, opravňující kupujícího 
ukončit smlouvu s prodávajícím, a to buď formou písemné výpovědi v jednoměsíční 
výpovědní lhůtě, nebo odstoupením. Prodávající výslovně souhlasí, že v takovém 
případě nemá nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlého zisku nebo jiné újmy 
vzniklé v důsledku ukončení takové smlouvy. Tímto není dotčeno právo kupujícího 
na náhradu škody.
Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou Smluvních stran a nabude 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění této Smlouvy v registru 
smluv podle předchozí věty se zavazuje kupující. Smluvní strany se dohodly, že při 
zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv 
uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního 
tajemství (zejména výše poskytovaného plnění). Tyto údaje budou při zveřejnění 
smlouvy podléhat anonymizaci.
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10. Závěrečná ustanovení a další ujednání

10.1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této 
smlouvy.
10.2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného 
dodatku.
10.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá 
strana obdrží jedno vyhotovení.

V Teplicích dne:.... V Kropáčově Vrutici dne:

Ing. David Votava 
generální ředitel a člen představenstva
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