RÁMCOVÁ DOHODA - KUPNÍ SMLOUVA
číslo SMLO-232/1070/OST/20/2019
na

,,DODÁVKA POHONNÝCH HMOT (MOTOROVÁ NAFTA) DO
NADZEMNÍCH NÁDRŽÍ“
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
IČO: 00085031, DIČ: CZ00085031
Email:
info@suspk.cz
Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Osoby oprávněné převzít zařízení a jednat ve věcech technických smlouvy:
Jaroslav Vojta, mob. tel.: +420 723 546 659, jaroslav.vojta@suspk.cz
Petr Hála, mob.tel. 728 570 150, e-mail: petr.hala@suspk.cz
Alena Slavíková, mob.tel. 721 573 317,e-mail: alena.slavikova@suspk.cz
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
27-1206774399/0800
na straně jedné jako Kupující
a
ČEPRO, a. s.
sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341
IČO: 60193531, DIČ: CZ60193531
Zastoupen: Ing. Helenou Hostkovou, místopředsedkyní představenstva
Ing. Martinem Vojtíškem, členem představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Jaroslav Němec, vedoucí oddělení VO prodeje, tel.: 606 767 219,
e-mail: jaroslav.nemec@ceproas.cz
Martin Lipovský, specialista oddělení podpory obchodu, tel.: 739 240 347,
e-mail: martin.lipovsky@ceproas.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických Smlouvy:
DiS. Zbyšek Kolářský, obchodní zástupce, tel.: 602 659 617,
e-mail: zbysek.kolarsky@ceproas.cz
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
11902931/0100
na straně druhé jako Prodávající
(společně dále též jako „smluvní strany“)
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uzavřeli spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku tuto rámcovou dohodu - kupní smlouvu (dále též „smlouva“):

Úvodní ustanovení
Obě smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy, a to s cílem vymezit základní a
obecné podmínky jejich obchodního styku, včetně vymezení jejich základních práv a
povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu.
Smlouva je uzavírána s ohledem na záměr prodávajícího směřující k prodeji zboží a vůli
kupujícího nakupovat předmětné zboží, přičemž realizace dílčích plnění podle této smlouvy
bude realizována prostřednictvím jednotlivých objednávek kupujícího a jejich potvrzením
prodávajícím.

1. Předmět Smlouvy
1.1
Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího průběžně kupujícímu dodávat níže
specifikované pohonné hmoty - motorovou naftu (dále též „zboží“), do nadzemních nádrží
SUS Pk na níže uvedená cestmistrovství, za podmínek uvedených v této smlouvě. Závazek
kupujícího je zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu, a to za předpokladu, že
budou splněny níže uvedené podmínky především týkající se kvality, dislokace, sortimentu a
množství.
1.2
Rozsah plnění dle této smlouvy je dále specifikován dílčími objednávkami kupujícího
doručenými prodávajícímu.
1.3
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží podle této smlouvy a převést na něj
vlastnické právo ke zboží.
1.4
Kupující se zavazuje zboží dodané bez vad převzít a zaplatit za něj prodávajícímu
dohodnutou kupní cenu podle čl. 4. této smlouvy.

2. Technická specifikace a předpokládané množství
2.1
Specifikace a kvalita zboží: Kvalita dodávaných pohonných hmot (motorové nafty)
bude v souladu s technickými normami pro daný druh zboží a touto smlouvou. Pohonnými
hmotami se rozumí jednotlivé látky dle ČSN EN 590 +A1. Prodávající se zavazuje dodat
pouze takové zboží, které odpovídá této normě a zák. č. 311/2006 Sb.,
o pohonných hmotách.
2.2
Prodávající se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných
technických či jiných zkoušek potřebných pro řádný provoz a užívání zboží.
2.3
Kupující dále požaduje, aby dodané zboží splňovalo minimálně následující
parametry:
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Parametr
Hustota při 15°C
Cetanový index

Jednotka
kg/m3

Zkušební norma
ČSN EN 590 +A1
ČSN EN 590 +A1

Výsledek
820 - 845
min. 46

2.4 Druhy dodávané motorové nafty:
a) V období od 15.04. do 30.09. je dodávána motorová nafta třídy B;
(filtrovatelnost CFPP max. 0°C).
b) V období od 01.10 do 15.10 a od 01.03 do 14.04 je dodávána motorová nafta třídy D;
(filtrovatelnost CFPP max. -10 °C).
c) V období od 16.11. do 28.02. je dodávána motorová nafta třídy F;
(filtrovatelnost CFPP max. -20 °C).
2.5
Bude-li dodávka zboží v rozporu s dohodnutou kvalitou, je kupující oprávněn zboží
nepřevzít a požadovat bezplatnou dodávku nového zboží v dohodnuté kvalitě.
2.6
Prodávající garantuje, že na vyžádání bude schopen dodávat i motorovou naftu pro
arktické klima; požadavek na motorovou naftu pro arktické klima bude upřesněn v dílčí
objednávce kupujícího.
2.7
Kupující předpokládá, že v průběhu každého kalendářního roku po dobu trvání
smlouvy odebere od prodávajícího zboží v rozsahu cca 190 000 litrů. Předpokládaný rozsah
požadovaného zboží v jednotlivé dílčí objednávce je cca 5.000 litrů až 12.000 litrů podle
odběrného místa.
2.8
Prodávající bere na vědomí, že skutečný rozsah plnění uskutečněný za jednotlivý
kalendářní rok i za každé jednotlivé období se od uvedeného předpokládaného rozsahu může
lišit podle aktuálních potřeb kupujícího a kupující nenese odpovědnost za nevyčerpání
předpokládaného objemu pohonných hmot.
2.9
Vozidla, jimiž bude motorová nafta dodávána, musí splňovat všechny legislativní
požadavky na přepravu nebezpečných věcí a musí být vybavena stanoveným měřidlem.
2.10 Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že je zboží na základě shora uvedené
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určeno, zejména co do množství, druhu a kvality.

3. Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 48 měsíců, ode dne účinnosti smlouvy.

4. Kupní cena
4.1
Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí k 19. 6. 2019 24,39 Kč za
každý litr motorové nafty. Jednotková cena Kč za 1 litr motorové nafty včetně spotřební daně
a bez DPH, pro danou dobu plnění je dohodnutá cena cenou nejvýše přípustnou, kterou je
možné měnit pouze v případě změn na burze v Rotterdamu (kotace Platt’s Barges FOB
Rotterdam - High pro motorovou naftu “Diesel 10 ppm“), nebo změn kurzu CZK/USD,
nebo změn daňového zatížení či v případě změny zákonných předpisů majících přímý vliv
na cenu předmětu plnění se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku.
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4.2
Dodání zboží pro danou dobu plnění a nejvýše přípustná cena se započtením
veškerých nákladů, rizik a zisku musí být v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací
dokumentaci. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady za plnění veřejné zakázky, včetně nákladů
spojených s celními poplatky, povinným obsahem MEŘO (metylester řepkového oleje) v
naftě a nákladů na dopravu zboží k zadavateli.
Dodavatel uvede výši IP a DM.
IP = 65 USD/tunu
DM = 1,06 Kč bez DPH za litr

Cena se přepočítává podle vzorce:
Cp = ((( 0,93 * PT + 0,07*PTbiodiesel ) + IP ) * KT * DR /1000 ) + SpD/1000 + DM
kde:
Platt's

High
FOB
Barges
ČNB
IP
SPD
CP
PT
PTbiodiesel
KT
Kurz CZK/USD
DR
DM

je přehled evropských a světových cen ropných výrobků, vydávaný
společností S&P Global v pracovních, ale i jiných dnech. Pro
prodávané výrobky budou použity dostupné kotace s publikovanou
diferencí.
je vyšší hodnota kotované ceny v cenovém přehledu pro danou
komoditu
je definice dodací parity dle dohody INCOTERMS 2000
mezinárodně akceptovaný pojem pro způsob dopravy nebo upřesnění
cenové kotace, vydávané společností S&P Global
rozumí se Česká Národní Banka, tj. centrální banka České republiky
je prémie tuzemského trhu v USD za 1 metrickou tunu, vystihující
obvyklé náklady prodávajícího na dopravu, skladování a administrativu
na tuzemském trhu.
je hodnota spotřební daně, vyjádřená v Kč na 1000 l ropného produktu
při
15 °C dle souvisejícího platného zákona
je cena sjednaná pro fakturaci jednotlivých dodávek v průběhu
sjednaného časového období
je aritmetický průměr všech uveřejněných příslušných denních kotací
Platts Barges FOB Rotterdam High ve sjednaném období použitý pro
výpočet ceny pro motorovou naftu.
je aritmetický průměr všech uveřejněných příslušných denních kotací
Platts Barges FOB Rotterdam High pro Biodiesel FAME minus 10 Red
ve sjednaném období použitý pro výpočet ceny
je aritmetický průměr všech uveřejněných denních kotací kursu
CZK/USD vydaných Českou národní bankou pro sjednané období
je hodnota české koruny vůči americkému dolaru, vyhlašovaná obvykle
v pracovních dnech ČNB
je referenční hustota pro výpočet MN = 0,845 t/m³
dopravní marže v Kč za litr, tato hodnota je po dobu trvání smlouvy
neměnná
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Cena je vypočítávána jako průměr denních kotací pohonných hmot dle Platts Barges FOB
Rotterdam vždy za celý předcházející týden (pondělí až pátek), který byl platný pro období od
úterý (následující týden) do pondělí.
Zadavatel si vyhrazuje právo na doobjednání NM tř. 2 – ARTIC, z důvodu zhoršení
klimatických podmínek – cena tohoto produktu bude stanovena dohodou obou stran.

4.3
Prodávající je povinen na vyžádání kupujícím dodat (doložit) podklady jednotlivých
položek vzorce ke kontrole a to do tří (3) dnů od doručení výzvy k předložení kupujícím.
4.4
DPH bude účtována podle platných právních norem a předpisů, kde rozhodnou dobou
pro výši DPH je doba zdanitelného plnění.

5. Platební podmínky
5.1

Kupující nebude poskytovat zálohy.

5.2
Provedenou dodávku zboží bude prodávající fakturovat fakturami – daňovým
dokladem. Prodávající se zavazuje dodat fakturu na doručovací adresu kupujícího v místě
dodání a převzetí (cestmistrovství):
a)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
cestmistrovství Chrudim
Tovární 1150
537 83 Chrudim

b)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
cestmistrovství Luže
Husova 69
538 54 Luže

c)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
cestmistrovství Třemošnice
Budovatelů 445
538 43 Třemošnice

d)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
cestmistrovství Lanškroun
Dobrovského 133
563 01 Lanškroun

e)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
cestmistrovství Běstovice
565 26 Choceň

a to dle skutečně dodaného množství pohonných hmot (motorové nafty) na základě předložení
dodacích listů potvrzených zástupcem kupujícího (vedoucí cestmistr) v místě dodání.
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5.3 Jako rozhodující údaj o stočeném množství a jako podklad k fakturaci bude považován
údaj o množství na měřícím zařízení autocisterny v místě plnění (dodání). Faktury budou
vystavovány na částku odpovídající provedeným dodávkám v daném období.
5.4 Smluvní strany si sjednávají zaplacení ceny bezhotovostním převodem, a to na základě
prodávajícím vyhotoveného a kupujícímu doručeného daňového dokladu/faktury. Právo
prodávajícího na fakturaci vzniká dnem předání předmětu smlouvy společně s doklady
nezbytnými pro jeho užívání a uplatnění případných vad z titulu záruky za jakost.
Faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 7 pracovních dnů po
převzetí předmětu smlouvy kupujícím s uvedením fakturační adresy: Správa a údržba
silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice.
5.5 Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů (včetně obchodní firmy, sídla, názvu peněžního ústavu,
čísla bankovního účtu prodávajícího, odkaz na smlouvu nebo číslo smlouvy nebo objednávky
a datum vystavení faktury). Výše vyfakturované částky za předmět koupě bude odpovídat
výši kupní ceny.
5.6 Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti
uvedené v této smlouvě, vykazuje rozpor mezi fakturovanou částkou a částkou ze smlouvy,
nebo vykazuje jiné závady. Současně s vrácením faktury sdělí kupující prodávajícímu důvody
vrácení. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není kupující
v prodlení se zaplacením. Prodávající je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji kupujícímu
s novou lhůtou splatnosti.
V závislosti na povaze závady je prodávající povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo
nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti
faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení kupujícímu doplněné, opravené,
nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
5.7 Faktura bude splatná 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení
daňového dokladu/ faktury kupujícímu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet
prodávajícího vedený u banky: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 11902931/0100. Úhradou se
rozumí odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.
5.8 Prodávající se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny zboží uvádět pouze
bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných
osob. Prodávající a kupující se dohodli, že pokud je na daňovém dokladu uveden jiný
bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných
osob, kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak
v prodlení s úhradou ceny zboží. Pokud by kupujícímu vzniklo ručení v souvislosti
s neplněním povinnosti prodávajícího vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má kupující nárok na náhradu všeho, co za
prodávajícího v souvislosti s tímto ručením plnil.
5.9 Prodávající se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo
objednávky a číslo smlouvy kupujícího.
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6. Vlastnické právo
6.1
Smluvní strany berou na vědomí, že k převodu vlastnického práva na kupujícího dojde
okamžikem jeho faktického předání prodávajícím.
6.2
K přechodu nebezpečí škody na předmětu smlouvy dojde okamžikem jeho převzetí ze
strany kupujícího.

7. Dodací podmínky a místo plnění
7.1
Objem zboží, termín a místo dodání:
Množství dodávaných pohonných hmot (motorové nafty) bude vždy upřesněno samostatnou
dílčí objednávkou oprávněných osob kupujícího uvedených v záhlaví této smlouvy, jejíž
plnění bude do 5 dnů ode dne doručení dílčí objednávky. Tyto objednávky budou zasílány
elektronickou poštou na el. adresu prodávajícího obchod.praha@ceproas.cz . s tím, že
termínem doručení dílčí objednávky bude den odeslání dílčí objednávky oprávněnou osobou
kupujícího (Petr Hála, mob.tel. 728 570 150, e-mail: petr.hala@suspk.cz, Alena Slavíková,
mob.tel. 721 573 317,e-mail: alena.slavikova@suspk.cz).
Prodávající je povinen avizovat termín dodání pohonných hmot (motorové nafty) minimálně
48 hodin před termínem dodání v pracovních dnech do 13.00 hod. Objem jednotlivých
dodávek bude vždy minimálně 5 000 litrů motorové nafty. Prodávající je povinen zabezpečit,
aby úroveň přepravy zboží byla taková, aby kvalitativní vlastnosti zboží dohodnuté dle této
smlouvy byly dodrženy. V opačném případě je kupující oprávněn dodávané zboží nepřevzít a
požadovat bezplatnou dodávku nového zboží v dohodnuté kvalitě. Prodávající se zavazuje
vlastním nákladem dopravit zboží ode dne uzavření této smlouvy do provozoven kupujícího
na adresy, místa dodání (odběru), cestmistrovství (dále také "CD") Správy a údržby silnic
Pardubického kraje:
CD Chrudim, Tovární 1150, 537 83 Chrudim,
CD Luže, Husova 69, 538 54 Luže,
CD Třemošnice, Budovatelů 445, 538 43 Třemošnice,
CD Lanškroun, Dobrovského 133,563 01 Lanškroun,
CD Běstovice, Běstovice 117,565 26 Běstovice.
Místo odběru
Běstovice
Lanškroun
Chrudim
Luže
Třemošnice
7.2

Obsah
nádrže (l)
16 000
33 000
25 000
25 000
16 000

Předpokládaná
roční spotřeba
(l)
51 000
47 000
38 000
34 000
26 000

Objem
jednotl.
dodávky
5-10 000 l
5-10 000 l
5-12 000 l
5-12 000 l
5-10 000 l

Předpokládaná
roční spotřeba
(l)
51 000
47 000
38 000
34 000
26 000

Nádrže
vlastní/
pronájem
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

Zboží se považuje za dodané okamžikem převzetí kupujícím.
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7.3
Jednotlivými místy plnění smlouvy (dodání) jsou nadzemní nádrže (bencalor)
v provozních areálech kupujícího na adresách uvedených v čl.5.2 této smlouvy.
7.4
Kupující podpisem potvrdí převzetí, úplnost a správnost dodávky zboží na dodacím
listu.
7.5
Prodávající je povinen v okamžiku předání zboží kupujícímu nebo dopravci určenému
prodávajícím předat spolu se zbožím doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží,
zejména doklady stanovené obecně závaznými právními předpisy a dále pak i doklady v
rozsahu stanoveném dílčí objednávkou.

8. Odpovědnost za vady, škody, záruka
8.1
Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje dílčí
objednávka a tato smlouva při dodržení kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny
státními normami vztahujícími se ke zboží (ČSN) včetně příslušné technické dokumentace.
Jestliže prodávající poruší své uvedené povinnosti, vznikají kupujícímu nároky z
odpovědnosti za vady, které se řídí ustanoveními § 2099 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. v platném
znění.
8.2
Vadou se rozumí odchylka od množství, jakosti, provedení, druhu, vlastností či
právního režimu zboží nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo technickými
normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá za vady
zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho odevzdání kupujícímu, byť se projeví
později, a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v bodě 8.5.
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží neváznou žádná práva
třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zbožím podle této smlouvy
disponovat. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k
obvyklým účelům.
8.3
Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, které by bylo v rozporu se zadávací
dokumentací a cenovou nabídkou prodávajícího, týkající se především požadované kvality.
8.4 Prodávající odpovídá za plnění svých smluvních závazků v rozsahu uvedeném v této
smlouvě.
8.5
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží,
jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro
použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem
převzetí zboží bez vad kupujícím a trvá 3 (tři) měsíce.
8.6
Prodávající neručí za škody na zboží, vzniklé v důsledku neodborného zacházení ze
strany kupujícího nebo třetích osob v průběhu záruční doby.
8.7
Závada na zboží, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude kupujícím oznámena
bez odkladu písemně nebo e-mailem prodávajícímu a tento odstraní závadu ve lhůtě
nejpozději do 24 hodin po oznámení. Prodávající je povinen vadu odstranit na vlastní náklady
včetně potřebné demontáže a montáže a ostatních nákladů souvisejících s odstraněním vady.
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8.8
Kupující má právo provádět občasnou kontrolu kvality dodávaného zboží
prostřednictvím akreditované laboratoře. Potvrdí-li se provedenou kontrolou vada zboží,
uhradí prodávající kupujícímu náklady spojené s kontrolou kvality zboží.
8.9
Pokud porušením povinností prodávajícího, vyplývajících z obecně závazných
právních předpisů či z této smlouvy, vznikne kupujícímu v důsledku použití či užívání zboží
jakákoliv škoda, odpovídá za ni prodávající, a to bez ohledu na zavinění. Ustanovení
předchozí věty platí i poté, co dojde k odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních
stran či oběma smluvními stranami.
8.10. Kupující požaduje, aby prodávající udržoval v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu
(nebo jiný odpovídající doklad, např. pojistný certifikát či potvrzení o pojištění), jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím po celou dobu
účinnosti této smlouvy. Minimální výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou prodávajícím třetí osobě se požaduje 2.000.000 Kč. Kupující si vyhrazuje právo
požádat prodávajícího o předložení pojistné smlouvy a prodávající je povinen na žádost
reagovat předložením pojistné smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

9. Odstoupení od smlouvy
9.1

Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.

9.2
Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002
odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:
- vadnost dodaného zboží již při jeho dodání, zejména pak nesplnění požadované
kvality ČSN a EN, pokud prodávající na písemnou výzvu kupujícího vady
neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
-

zboží v průběhu záruční doby vykazuje vady bránící jeho řádnému užívání,

-

prodlení prodávajícího s dodávkami zboží o více než 3 kalendářní dny,

-

úpadek kupujícího nebo prodávajícího ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb.
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

-

z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.

9.3
Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy s prodávajícím, jestliže se prohlášení
prodávajícího o integritě ze dne 22. 7. 2019, které je součástí nabídky prodávajícího na
veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým nebo jestliže prodávající poruší záruku integrity po
uzavření této smlouvy.
9.4
Za podstatné porušení smlouvy ze strany kupujícího se považuje zejména
bezdůvodně neuhrazená faktura po splatnosti více než 30 dní.
9.5
V případě odstoupení od smlouvy jedné strany, uhradí druhá strana prokazatelné
a účelně vynaložené náklady, které poškozené straně vzniknou v souvislosti s touto smlouvou.
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Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na náhradu případné škody, pokud není v jiných
ustanoveních smlouvy dohodnuto jinak.

10. Ujednání o úrocích z prodlení a smluvní pokutě
10.1 Pro případ prodlení kupujícího s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 5.7 této
smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení úroků z prodlení ve výši
0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
10.2 Bude-li prodávající v prodlení s plněním závazku dle čl. 4.3, 7.1 a 8.10 smlouvy,
sjednává se smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě
porušení povinnosti prodávajícího a tím vzniklé škody kupujícího vůči prodávajícímu, má
kupující vůči prodávajícímu nárok na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu.
10.3 V případě, že prodávající odmítne dodat zboží z důvodu plné vytíženosti vlastních
kapacit, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč (slovy: dvacet
tisíc korun českých) za každý takový případ.
10.4 Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle
této smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení
11.1

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11.2 Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu v souladu s tímto zákonem zveřejní kupující.
Účinnosti nabývá smlouva dnem uveřejnění v registru smluv.
11.3 Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných, číslovaných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
11.4 Smlouva se řídí právem České republiky. Strany se zavazují, že spory vzniklé mezi
smluvními stranami v souvislosti s plněním smlouvy se budou snažit řešit nejprve smírnou
cestou a domluvou, v případě trvání sporu bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud
v České republice, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud prodávajícího.
11.5 Smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy
oprávněných osob smluvních stran.
11.6 Pokud oddělitelné ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným,
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní
strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran smlouvy dodatek ke
smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné,
platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto
nahrazovaného ustanovení.
11.7 Odpověď smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 (3) NOZ,
která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření smlouvy.
10 z 11

11.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva obsahuje ujednání o všech
náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě
ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy.
Smluvní strany zároveň shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti,
o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve
vztahu k uzavření této smlouvy.
11.9 Smluvní strany berou na vědomí, že kupující je povinen dodržovat ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
11.10 Obě smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této smlouvy může docházet i ke
zpracování osobních údajů, které si vzájemně při plnění této smlouvy poskytly (zpřístupnily),
či kterákoliv ze stran poskytla (zpřístupnila) druhé smluvní straně. V této spojitosti obě
smluvní strany prohlašují, že k poskytnutí (zpřístupnění) osobních údajů druhé smluvní straně
disponují od subjektu údajů potřebnými souhlasy či jinými právními tituly, stanoví-li tak
právní předpis. Každá ze smluvní stran je povinna plnit závazky, které ji vyplývají z Nařízení
EP a Rady ES č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
a souvisejících právních předpisů (dále jen „Nařízení“) při nakládání s osobními údaji, jako je
například plnění informační povinnosti vůči subjektu údajů. Ta ze smluvních stran, která je
příjemcem osobních údajů se zavazuje, že zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů
a práv subjektu údajů dle Nařízení a že bude přijaté osobní údaje zpracovávat jen pro účely
splnění této smlouvy, anebo pro účely oprávněných zájmů, nebo případně z jiných zákonných
titulů.
11.11 Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle,
na důkaz čehož připojují své podpisy.
V Pardubicích dne:
Za Kupujícího:

V Praze dne:
Za Prodávajícího:
Digitálně podepsal

Ing. Miroslav Ing. Miroslav Němec
Datum: 2019.08.19
Němec
08:03:38 +02'00'

..……………………………………….
Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

podepsal
Helena Digitálně
Helena Hostková
Datum: 2019.08.20
Hostková
15:20:47 +02'00'
..……………………………………….

Ing. Helena Hostková
místopředsedkyně představenstva
ČEPRO, a. s.

Ing. Martin
Vojtíšek

Digitálně podepsal Ing. Martin Vojtíšek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-60193531,
o=ČEPRO, a.s. [IČ 60193531], ou=3525,
cn=Ing. Martin Vojtíšek, sn=Vojtíšek,
givenName=Martin,
serialNumber=P377186
Datum: 2019.08.20 15:12:54 +02'00'

………………………………………
Ing. Martin Vojtíšek
člen představenstva
ČEPRO, a. s.
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