
Dopravní podnik města Pardubic, a.s. IČO 63217066, sídlem Teplého 2141, Pardubice, 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích, 

pod spis. zn. B 1241, 

zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 

na straně odběratele 

a 

ČEPRO, a.s., IČO 60193531, DIČ: CZ60193531, sídlem Dělnická 12, č. p. 213, 170 04 Praha 7, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 1. 1. 1994, spis. Zn. B. 2341, 

zastoupena společně: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a 

              Ing. Martinem Vojtíškem, členem představenstva 

na straně dodavatele 

uzavírají tuto 

Rámcovou smlouvu o dodávkách pohonných hmot 

I. Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je sjednání podmínek, za nichž bude dodavatel dodávat odběrateli pohonné 

hmoty, tedy sjednání obchodních podmínek, které budou součástí konkrétních kupních smluv, a 

způsobu uzavírání těchto konkrétních kupních smluv. 

II. Popis dodávaného zboží 
1) Předmětem kupních smluv uzavíraných na základě této rámcové smlouvy bude dodávka: 

a) motorové nafty podle normy ČSN EN 590 (dále jen MN),  

b) směsné motorové nafty s podílem methylesterů mastných kyselin (FAME) podle normy 

ČSN 656508 (dále jen SMN 30). 

2) Předmětem jednotlivé dodávky mohou být buď pouze pohonné hmoty jednoho druhu nebo 

pohonné hmoty obou shora uvedených druhů.  

3) V období nejpozději od 1. října do nejdříve 14. dubna budou MN a SMN 30 dodávány ve třídě 

zaručující filtrovatelnost při teplotě - 10 0C nebo nižší, v období od nejpozději 15. listopadu do 

nejdříve 28. února pak budou MN a SMN 30 dodávány ve třídě zaručující filtrovatelnost při 

teplotě - 20 0C nebo nižší. 

  



III.  Způsob uzavírání smluv 
1) Smluvní strany v souladu s ustanovením 1770 občanského zákoníku ujednávají pro uzavírání 

realizačních kupních smluv (dále jen smluv) následující postup: 

a) Odběratel zašle dodavateli poptávku (výzvu k podávání nabídek). Součástí poptávky bude 

specifikace druhu poptávaných pohonných hmot, množství poptávaných pohonných 

hmot v litrech při přepočtu na objem při teplotě 15 0C (dále jen litr), den a časový interval 

dodání a termín, v němž odběratel přijímá nabídky (dále jen termín pro podání nabídky). 

Podmínky uvedené ve výzvě k podávání nabídek se stávají součástí jednotlivé kupní 

smlouvy. 

b) Dodavatel na základě poptávky odběratele učiní nabídku na poptávané pohonné hmoty. 

Dodavatel vyčíslí nabídkovou cenu v Kč/litr bez DPH při 15°C pro jednotlivé poptávané 

pohonné hmoty, součástí ceny bude spotřební daň a cena za dopravu a stočení 

pohonných hmot do nádraží odběratele. Dodavatel je vázán svou nabídkou tři hodiny od 

termínu pro podání nabídek. 

c) V případě, že dodavatel podá stejnou cenovou nabídku jako jiný uchazeč, sdělí odběratel 

dodavateli i jinému uchazeči tuto skutečnost s výzvou, zda nechtějí v novém termínu 

podat nižší dodatečnou cenovou nabídku. Případnou dodatečnou nabídkou je dodavatel 

vázán 3 hodiny od nově stanoveného termínu pro podávání dodatečných nabídek.  

d) Smlouva je uzavřena, pokud odběratel přijme nabídku nebo její část do tří hodin od 

termínu pro podávání nabídek (případně dodatečných nabídek), a to podle cenových 

podmínek nabídnutých dodavatelem. Pokud odběratel nepřijme nabídku dodavatele, 

není povinen zasílat dodavateli žádné vyrozumění. 

2) Uzavírání konkrétních smluv o dodávkách pohonných hmot podle předcházejících ustanovení 

bude probíhat prostřednictvím e-mailových zpráv odesílaných zástupci smluvních stran z 

určených e-mailových adres. Zaručený elektronický podpis strany nevyžadují.  

3) Pro odesílání i přijímání zpráv při uzavírání smlouvy se určuje jako e-mailová adresa 

dodavatele znečitelněno, znečitelněno, znečitelněno  a e-mailová adresa odběratele 

znečitelněno, znečitelněno.  Dodavatel je však povinen nabídku odeslat vždy na všechny výše 

uvedené e-mailové adresy odběratele.  

4) Zástupcem dodavatele oprávněným uzavřít za dodavatele smlouvu je Zbyšek Kolářský, DiS., 

( obchodní zástupce ) nebo Ing. Jaroslav Slouka ( vedoucí oddělení podpory prodeje ) nebo 

Martin Lipovský ( specialista ). Zástupcem odběratele oprávněným uzavřít smlouvu je p. Josef 

Vrba (vedoucí střediska denního ošetření  nebo Ing. Jaroslav Havel (provozně-technický 

náměstek). 

5) Každá smluvní strana je oprávněna kdykoliv svým písemným prohlášením doručeným druhé 

smluvní straně jednostranně změnit e-mailové adresy nebo osoby zástupce. 



IV. Dodací podmínky 
1) Pohonné hmoty budou dodány do podzemních nádrží odběratele umístěných v areálu 

odběratele na adrese Teplého 2141, Pardubice. 

2) K převzetí dodávky za odběratele je oprávněna obsluha čerpací stanice odběratele. 

3) Okamžikem převzetí zboží přechází na odběratele vlastnické právo ke zboží i nebezpečí škody 

na něm.  

4) Dopravu zajišťuje dodavatel automobilovými cisternami, a to buď vlastní dopravou, nebo 

prostřednictvím svých smluvních dopravců, vždy za podmínky zabezpečení způsobu přepravy, 

který zachová vlastnosti zboží odpovídající platným jakostním normám. 

5) Dodavatel, popř. dopravce dodavatele, předá při předání zboží odběrateli doklad o množství 

pohonných hmot naložených do cisterny a osvědčení o jakosti (atest). Při stáčení pohonných 

hmot do nádrží odběratele bude pomocí měřícího zařízení na vozidle provedeno kontrolní 

měření množství dodaných pohonných hmot a doklad o tomto měření bude rovněž předán 

odběrateli. Odběratel je povinen potvrdit dodavateli, resp. jeho smluvnímu dopravci, dodací 

list. 

6) Pokud se strany v jednotlivém případě nedohodnou jinak, budou pohonné hmoty dodány 

v časovém rozmezí uvedeném ve výzvě k podávání nabídek.  

V. Platební podmínky 
1) Odběratel bude hradit kupní cenu za dodané pohonné hmoty na základě faktury vystavené 

dodavatelem. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. Pokud faktura náležitosti 

daňového dokladu nesplňuje, nepovažuje se taková faktura za příslušnou dodávku za 

doručenou. Odběratel je v takovém případě povinen vrátit vadnou fakturu dodavateli. 

2) Splatnost faktur bude 30 dní. Dodavatel je povinen doručit fakturu odběrateli nejpozději 15 

dní před její splatností. V případě prodlení s doručením faktury se o délku tohoto prodlení 

posouvá splatnost faktury. 

3) Úhrady budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet dodavatele č. 11902931/0100. 

Dodavatel je oprávněn kdykoliv svým písemným prohlášením doručeným odběrateli 

jednostranně změnit číslo účtu, na který mají být prováděny platby. 

4) Pro případ prodlení odběratele s úhradou kupní ceny sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 

0,04% denně z dlužné částky. 

5) Dodavatel splní svou povinnost vystavit a zaslat doklad v elektronické podobě jeho odesláním 

na e-mailovou adresu znečitelněno a znečitelněno. Jestliže bude odběratel požadovat zasílat 

tyto doklady na jinou či další e-mailové adresy, je povinen tento požadavek zaslat dodavateli 

v písemné podobě. Tento požadavek musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za 

odběratele a doručen dodavateli minimálně s předstihem 7 pracovních dnů.  



VI.  Jakost a vady zboží 
1) Dodávané pohonné hmoty musejí splňovat vlastnosti stanovené platnými technickými 

normami pro daný druh zboží. 

2) Dodavatel poskytuje touto smlouvou kupujícímu záruku, že po dobu 14 dnů od dodání bude 

mít zboží vlastnosti dohodnuté touto smlouvou. Záruční doba počíná běžet dnem předání 

zboží odběrateli.  

3) V případě, že odběratel zjistí vady zboží, a to jak při převzetí, tak do konce záruční lhůty, je 

povinen tyto vady zboží bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u dodavatele. 

Odběratel musí v reklamaci uvést číslo dodacího listu, faktury a objednávky, popř. dalších 

dokladů, které má k dispozici a vady popsat nebo uvést, jakým způsobem se projevují. 

4) Na žádost dodavatele je odběratel povinen umožnit dodavateli prohlídku reklamovaného 

zboží a odebrání vzorků. 

5) Dodavatel neodpovídá za vady v případě, kdy vadnost zboží byla způsobena po přechodu 

nebezpečí škody na odběratele vyšší mocí, neodborným skladováním či zacházením ze strany 

odběratele nebo zásahem třetí osoby, která nebyla oprávněna se zbožím manipulovat, 

přičemž této manipulaci odběratel nezabránil, přestože k tomu byl povinen.  

VII. Závěrečné ustanovení 
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí bez 

výpovědní doby. 

2) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou. 

3) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na 

důkaz toho tuto smlouvu ve dvou stejnopisech podepisují. 

 

 

V Praze dne 28. března 2014    V Pardubicích dne 28. března 2014 

 

 

 

 

…………………………………………………………………  ………………………………………………………………… 

jménem dodavatele     jménem odběratele 


