
Smlouva  
uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 70932581
DIČ: CZ70932581
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
Ve věcech
technických

Zapsána v OR vedeném KS v Brně sp. zn. Pr 287

 
Dodavatel: Kobit, spol s.r.o.
Sídlo:
Provoz:

Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín

IČO: 44792247
DIČ: CZ44792247
Zastoupený:

Zapsaná V OR u Krajského soudu v Praze sp. zn. C 5528

I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je kontrola dávkování sypacích nadstaveb, dle TP 127 Přezkoušení dávkování
sypačů chemických materiálů s automatikou dávkování vydaného Ministerstvem dopravy.

1.2 Dodavatel se zavazuje, že pro objednatele provede měření dávkování sypacích nástaveb v počtu 75
ks, počty dle jednotlivých oblastí stanovené v příloze č. 1 této smlouvy a objednatel se zavazuje
výsledky zkoušek převzít a uhradit sjednanou cenu.

1.3 Měření  v rozsahu dle  přílohy č.  1  smlouvy budou provedeny do 30.  11.  2018.  Přesné termíny
budou dohodnuty mezi  objednatelem a dodavatelem.  Výsledkem měření   je  protokol  v  1 paré
v termínu dle  věty první  tohoto odstavce.  Jednotlivé ucelené části  předmětu  plnění  mohou být
předávány samostatně.

1.4 Místa  měření  budou  dohodnuta  mezi  zástupci  smluvních  stran.  Místem  plnění  pro  předání
protokolu je SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno – Horní Heršpice.

II.
Podmínky plnění předmětu smlouvy

2.1 Činnosti uvedené v článku I. této smlouvy se dodavatel zavazuje vykonávat s náležitou odbornou
a potřebnou péčí.

2.2 Dodavatel  je  povinen  provádět  sjednané  činnosti  pouze  osobami,  které  byly  prokazatelně
proškoleny o bezpečnosti práce.

2.3 Do areálů objednatele mohou vjíždět pouze vozidla s materiálem a s osobami nutnými k provedení
služeb. Vjezdy a výjezdy vozidel dodavatele do areálu budou evidovány. Objednatel je oprávněn
provést kontrolu vyjíždějících vozidel. Vozidla smějí být odstavena pouze na místech stanovených
objednatelem. 
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III.
Doba trvání smlouvy a sankce

3.1 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran.
3.2 Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy 

- ze strany objednatele:
a) nedodržování právních předpisů ve vztahu k bezpečnosti práce; 
b) zahájení insolvenčního řízení  dle zákona č. 182/2006Sb., insolvenční zákon, ve znění

pozdějších předpisů vůči dodavateli
c) prodlení s plněním o více než 15 kalendářních dnů.

- ze strany dodavatele 
a) prodlení s úhradou ceny o více než 60 kalendářních dnů;
b) úpadek objednatele.

V případě odstoupení od smlouvy smlouva zaniká doručením písemného projevu vůle jedné strany
straně druhé na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

3.3 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve
výši 0,05%  z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

3.4 V případě  prodlení  dodavatele  s plněním zaplatí  dodavatel  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši
0,05% z ceny za každý i jen započatý den prodlení.

IV.
Cena 

4.1 Cena je ve výši:

bez DPH                127 500 Kč

21 % DPH                 26 775 Kč

vč. DPH                154 275 Kč

      Konečný rozsah bude odsouhlasen objednatelem po ukončení měření.
Cena  zahrnuje  veškeré  náklady  dodavatele  mimo  dopravné  do  místa  plnění  a  cenové  vlivy
v průběhu plnění této smlouvy. 
Cena dopravného je sjednána ve výši za 1 km a bude hrazena dle skutečně nezbytně nutných
ujetých kilometrů.
Cena neobsahuje opravy nebo výměnu nefunkčních nebo poškozených dílů sypacích nástaveb.

4.2 K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. 

V.
Platební podmínky

5.1 Cenu je  dodavatel  oprávněn fakturovat  po předání  protokolu dle  čl.  I.  odst.  1.3  této smlouvy.
Fakturovány budou jen skutečné provedené služby a skutečně nezbytně ujeté kilometry. V případě
předávání předmětu plnění po částech je možno fakturovat i cenu po částech.

5.2 Splatnost  faktur  je  stanovena  dohodou  smluvních  stran  na  30  kalendářních  dnů  od  doručení
vystavené  faktury  objednateli.  Faktury  budou  doručovány  elektronicky  na  adresu

5.3 Faktura je uhrazena dnem odepsání  příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena
na účet dodavatele uvedený na faktuře.

5.4 Faktura  musí  mít  náležitosti  daňového  dokladu  dle  zákona  č.  235/2004Sb.,  o  dani  z přidané
hodnoty v platném znění. 

5.5 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu
s touto  smlouvou,  je  objednatel  oprávněn  fakturu  až  do  termínu  splatnosti  vrátit  dodavateli.
Dodavatel je povinen požadované fakturu opravit a doručit ji objednateli na adresu dle odst. 5.2
tohoto článku.
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VI
Závěrečná ustanovení

6.1 Objednatel  a  dodavatel  se  zavazují  zachovávat  mlčenlivost  o  všech  skutečnostech,  o  nichž
se dověděli v souvislosti s poskytováním služeb podle této smlouvy a které v zájmu obou smluvních
stran nelze sdělovat jiným osobám.

6.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom vyhotovení.

6.3 Jakékoliv změny smlouvy mohou být  činěny pouze formou písemných dodatků odsouhlasených
a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4 Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že  si  tuto  smlouvu  před  jejím  podpisem  přečetly,  že  byla
uzavřena  po  vzájemném  projednání  podle  jejich  pravé  a  svobodné  vůle,  určitě,  vážně
a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

6.5 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnost
dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 6.7.

6.6 Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb.,
o svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  změn.  Dodavatel  dále  souhlasí
se zveřejněním  celé  smlouvy  včetně  všech  příloh,  jejich  dodatků  a  skutečně  uhrazené  ceny
na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

6.7 Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění
pozdějších  předpisů.  Uveřejnění  smlouvy  zajistí  objednatel.  Dodavatel  označil  tyto  jmenovitě
uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -

6.8 Dodavatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6.9 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
                                    1 – kontaktní osoby SÚS JMK
                                    

V Brně dne:  5. 11. 2018                                                     V Jičíně dne: 

………………………                                                          ………………………
objednatel                                                                    
Ing. Zdeněk Komůrka                                                    
ředitel                                                                           
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,                       Kobit, spol. s r.o.
příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 1

Kontaktní osoby SÚS JMK :
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