
Číslo dohody Zákazníka: 280/2018

DOHODA O ODKUPU PRACOVNÍCH ODĚVŮ
uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  mezi

Obchodní společností Berendsen Textil Servis s.r.o.
zastoupená paní Janou Puškáčovou, jednatelkou
sídlem Velké Pavlovice, Hodonínská 1115/21, PSČ: 691 06
IČ: 282 65 360, DIČ: CZ28265360
zaps. v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, odd. C, vl. 57304

(dále jen „Berendsen“)

a

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje
zastoupená panem Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
sídlem Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ: 602 00
IČO: 70932581, DIČ: CZ70932581
Zapsaná v obchodním rejstříku OR KS Brno, sp. zn. Pr 287

(dále jen „Zákazník“)
t a k t o:

I.

1. Berendsen se Zákazníkem uzavřeli dne 26. 1. 2015 Smlouvu o nájmu a servisu pracovních
oděvů ve znění Dodatku 1 až 4. Plněním z této smlouvy skončilo dne 31. 3. 2018 uplynutím
sjednané  doby  plnění.  Některé  pracovní  oděvy  pronajaté  na  základě  této  smlouvy  ještě
neskončili délku své výnosnosti a Zákazník má zájem na odkoupení těchto pracovních oděvů
za zůstatkovou hodnotu.

2. Smluvní strany se dohodly na odkupu pracovních oděvů a úhradě zůstatkové hodnoty těchto
oděvů dle níže uvedené tabulky. 

Název artiklu Zůstatková hodnota oděvu

BLŮZA MOTION NÁM.MODRÁ/ŠEDÁ

BLŮZA REFLEX

KALHOTY LACL MOTION NÁM.MODRÁ/ŠEDÁ

KALHOTY LACL REFLEX

KALHOTY MOTION NÁM.MODRÁ/ŠEDÁ

KALHOTY REFLEX

Celkový součet 276874,18

                 Pracovní oděvy jsou specifikovány v příloze č. 1 této dohody.

3. Celkové  množství  všech  odkoupených  oděvů  je  1714 ks  a  jejich  zůstatková  hodnota  činí
276 874,18 Kč (slovy  dvěstěsedmdesátšestisícosmsetsedmdesátčtyři  korun  a  osmnáct
haléřů). 

4. Zákazník se zavazuje uhradit celkovou zůstatkovou cenu oděvů na základě faktury vystavené
společností Berendsen s obvyklými náležitostmi pro platební styk v rámci ČR se splatností
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30 dnů od doručení Zákazníkovi. Faktura bude doručena zákazníkovi elektronicky na adresu
faktury@susjmk.cz.

5. Berendsen předá odkoupené oděvy Zákazníkovi na základě písemného protokolu nejpozději
do 14 dnů od účinnosti této dohody. K podpisu protokolu za Zákazníka je oprávněn Ing. Milan
Macháček,  provozní  náměstek  ředitele,  e-mail:  milan.machacek@susjmk.cz,
tel: +420 547 120 310. K podpisu protokolu za Berendsen je oprávněn …………………………..

II.

1. Tato dohoda je sepsána na dvou číslovaných stranách ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom
obdrží každá ze smluvních stran.

2. Účastníci  této  dohody  prohlašují,  že  právní  jednání  spojená  s uzavřením  této  dohody  učinili
svobodně a vážně, že jim nejsou známy žádné překážky uzavření této dohody, že se s obsahem
dohody řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato dohody nabývá účinnost
dnem uveřejnění v registru smluv.

4.     Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 – Specifikace pracovních oděvů.
5. Dohoda  podléhá  uveřejnění  v registru  smluv  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), v platném znění.  Uveřejnění dohody zajistí Zákazník.

Ve Velkých Pavlovicích, dne 20.4.2018                V Brně, dne 24.4.2018

________________________________________ _______________________________________
Berendsen Textil Servis s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

        Jana Puškáčová, jednatelka                                                             Zdeněk Komůrka, ředitel
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Příloha č. 1 - Specifikace pracovních oděvů
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