
Způsob dopravy: Po silnici
_______________________________________________________________________

Název zboží Kupní cena
Číslo množství (CZK/ MJ bez DPH)
_______________________________________________________________________

Přír. kamenivo DK 0/125 Z Olbramovice
105185
Přír. kamenivo DK 0/16 Z Olbramovice
105235
Přír. kamenivo DK 0/200 Z Olbramovice
105194
Přír. kamenivo DK 0/32 Olbramovice
105181
Přír. kamenivo DK 0/4 Z Olbramovice
105183
Přír. kamenivo DK 0/63 Olbramovice
105184
Přír. kamenivo DK 0/8 Z Olbramovice
105274

Kupující:

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
602 00 Brno - Veveří

IČO:70890013 DIČ:CZ70890013

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565.

Kupní smlouva

č. 1501929491

Objednávka č.: -
Expediční místo: Závod Olbramovice
Číslo zákazníka:
Způsob platby: Bankovní převod
Splatnost faktur: 30 dnů od vystavení faktury

_______________________________________________________________________

Prodávající se zavazuje odevzdávat kupujícímu po dobu trvání závazku z této smlouvy zboží níže specifikované co do druhu a množství a
umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k tomuto zboží v souladu s touto smlouvou. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit
sjednanou kupní cenu.
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Adresa příjemce materiálu:

Smluvní strany
Prodávající:

Českomoravský štěrk, a.s.
Mokrá č.p.359
664 04 MOKRÁ

IČO: 25502247
DIČ: CZ25502247
Číslo účtu:
Peněžní ústav:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2389.

Prodávající je na základě plné moci zastoupen společností
Českomoravský cement, a.s., se sídlem Mokrá-Horákov,
PSČ 664 04, IČ 26209578 zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 5528.

_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

Název zboží Kupní cena
Číslo množství (CZK/ MJ bez DPH)
_______________________________________________________________________

Přír. kamenivo DK 100/500 Z Olbramovice
105252
Přír. kamenivo DK 11/22 Olbramovice
105186
Přír. kamenivo DK 16/32 Olbramovice
105187
Přír. kamenivo DK 32/63 Olbramovice
105188
Přír. kamenivo DK 4/8 Z Olbramovice
105191
Přír. kamenivo DK 4/8 Olbramovice
105190
Přír. kamenivo DK 63/125 Z Olbramovice
105229
Přír. kamenivo DK 8/16 Olbramovice
105193
Přír. kamenivo LK tříděný Olbramovice
117007
Přír. kamenivo LK netříděný Olbramovice
117008
Přír. kamenivo TK 8/16 V.U.-Olbramovice
60694539
Přír. kamenivo TK 16/22 V.Ú. -Olbramovic
60694540
Přír. kamenivo TK 0/2 Z Božice
104816
Přír. kamenivo TK 0/4 Tasovice
104833
_______________________________________________________________________

Kupující souhlasí s elektronickou fakturací dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktury
budou zasílány pouze v elektronické podobě. Případnou změnu adresy kupující prodávajícímu oznámí.
_______________________________________________________________________

Místem plnění je expediční místo prodávajícího, uvedené shora. Zboží bude dodáno umožněním kupujícímu se zbožím v tomto místě
disponovat. Kupní cena zahrnuje nakládku v místě plnění na dopravní prostředek zajištěný kupujícím.

Je-li dán důvod odstoupení spočívající v prodlení jedné ze smluvních stran, musí být odstoupení učiněno výslovně a písemně. Neuplatní se
ust.§ 1978 odst. 2 NOZ.

Otázky touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními platných Prodejních a dodacích podmínek prodávajícího, které jsou nedílnou součástí
této smlouvy. Kupující akceptací smlouvy potvrzuje, že se s ustanoveními těchto podmínek seznámil a žádné z jejich ustanovení neshledává
nesrozumitelným či překvapivým a veškerá ustanovení těchto podmínek přijímá. Výslovně pak kupující přijímá ustanovení čl. 1.3 (změna kupní
smlouvy na smlouvu rámcovou), 1.4 a 1.5 (množstevní odchylky a hmotnostní tolerance), čl. 2.3 (povinnosti, je-li místem plnění expediční místo,
včetně sjednání „zdržného“ a smluvní pokuty), čl. 2.4 (povinnosti, je-li místem plnění jiné než expediční místo, včetně sjednání „zdržného“),
čl. 2.5 a 2.6 (změna expedičního místa a změna místa plnění), čl. 3.2 (změna kupní ceny), čl. 4.3 (následky prodlení) a 4.4 (povinnosti v
souvislosti s DPH, včetně smluvní pokuty), čl. 7.2 (požadavky z hlediska ochrany ŽP a BOZP, včetně smluvní pokuty) , čl. 9.1 a 9.2 (možnost
ukončení smlouvy).

V rámci smluvního vztahu jsou prodávajícím zpracovávány též osobní údaje, a to i údaje na kontaktní osoby, které byly prodávajícímu sděleny
ze strany kupujícího. Aktuální informace o zpracování osobních údajů je dostupná na webových stránkách prodávajícího
www.heidelbergcement.cz (https://www.heidelbergcement.cz/cs/zpracovani-osobnich-udaju).

Smlouvu je možné měnit pouze písemně. Kupní smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích s platností originálu, kdy po jednom vyhotovení obdrží
prodávající a kupující.

Smluvní strany tímto výslovně stanoví a potvrzují, že právní vztah z kupní smlouvy, za podmínek zde stanovených, je mezi nimi založen od
21.01.2019 do 31.12.2019. Tato smlouva zároveň nahrazuje veškerá předchozí nepísemná ujednání, dohody a smlouvy uzavřené nikoli
v písemné formě týkající se předmětu této smlouvy pro výše uvedené období. Jiné smlouvy případně uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím
tímto nejsou dotčeny.

Kupní smlouva

č. 1501929491
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Počet listů : 3

V Mokré dne 21.01.2019 V . . . . . . . . . . . . . . . . dne: . . . . . . . .

Prodávající: Kupující:

.................................................... .........................................................
Jméno:

Funkce:

.................................................... .........................................................
Jméno:

Funkce:

Žádáme o zaslání jednoho výtisku této smlouvy podepsané osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými
k podpisu dle platného zápisu v obchodním rejstříku na naši korespondenční adresu

Kupní smlouva

č. 1501929491
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