
(Éíslo smlouvy kupujícího:
Císlo Smlouvy prodávajícího: BJ 19014

KUPNÍ SMLOUVA
KARETA S.r.o. _
Sídlo: Krnovská 1877/51, 792 O1 Bruntál zastupuj/ł.`ı'0SOba

_Z_a ' Q_S Q_st_rava, oddíl§,_vIožka §š_Q72 l Ing. Marek Němec,jednatel _ _P5305 U K _ _ _ __ _ _
IČ: Zástupce ve věcech obchodrı/'ch M

Účet: l zástupce ve věcech proveden/'SrhŽĚŠŽíl7}7m"" m _
__Émail: kareta_@,kareta._çž, tel.: __ Radek Štulrajter tel.:
dále jako prodávající |

či

Správa silnic Olomouckého kraje, “
_J;>ří5ı2šy±<0vä Ofsafljšme ___________ l
Sídlo : Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc I zasľupı/177:/'0S0ba

____Z3_PSàfiö v__IÉ_Q_5 V__05ľfö\/ě, 0_‹_=I_dfl Pr, vložka 10Q_ LI“9__z_Eìsff K9I±4_D_ë___yę5í_9_.Us_í_âÚ_Š_L±“Jıš>s±__ _
IC: l zástupce ve věcech Obchođnıch

__Q_I_Š: _____ _________ i Ing__,_,Ludvn'ı5_KapuSra vedø_n;_çí_QLç›j/;AJ_ sú Šumperk
Učet l zástupce ve věcech proveden/'Sm/Ouvy
Email: s_umperk@ssQk.çž, tell; Dušan Robotka tel:
dále jako kupující

1. Předmětem smlouvy je prodej čerstvého betonu, jeho nakládka na dopravní prostředek, doprava na
místo, vykládky a případně přeprava čerpadlem na místo.

2. Cena na betonárně zahrnuje cenu 1 m3 čerstvého betonu a jeho nakládku (Jeseník, ul. U Bělídla).

Druh a třída betonu { Mnäžtvı Cena naˇbetšınarne Cena S dodanım na misto
Kc/m _

C12/15 51,53 X0 Dnnnxnz ----------- -----------------------
C12/15 51,53 X0 Dmaxs ----------- ''''''''''''''''''''''ˇ

cıs/20 s1,s3 ×O Dmnnø ----------- “““““““““““““““““““““ˇ“
cıs/2D s1,s3 xo Dnnaxzz ---Í------- “““““““““““““““““““““ˇ“

Na Ostatní betonové směsi poskytne prodávající slevu 10% (slovy deset procent) Z ceníku betonů,
doprava a čerpání betonu bude účtováno dle ceníku dopravy a Čerpání betonu.

3. Lhůty - Období dodávek =11.3.2019 - 31.12.2019=

4. Splatnost faktur je dohodnuta do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

5. Ostatní ujednání
a) Kupující je povinen upřesnit druh a množství požadovaného čerstvého betonu.

< 50 m3/den 24 hodin předem na dispečink 778 469 757
> 50 m3/den 48 hodin předem na dispečink 778 469 757

b) Podkladem pro fakturaci jsou dodací listy. Dodací listy obdrží kupující při každé jednotlivé dodávce
Zboží. Pro stanovení množství Zboží, jež má být kupujícímu fakturováno, bude podstatné pouze
množství zboží uvedené na dodacím listu. Případné rozdíly v množství dodaného zboží oproti množství
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(:2ísl0 Smlouvy kupujícího:
Císlo smlouvy prodávajícího: BJ 19014

uvedeném na dodacím listu musí být uplatněny ihned při odebrání zboží, nejpozději při další dodávce
zboží tentýž den, jinak k nim nebude při fakturaci přihlíženo.
Kupující souhlasí se zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě na mail uvedený v záhlaví této
smlouvy. Daňové doklady již nebudou obsahovat kopie dodacích listů.
Pro každou dodávku zboží vozidlem prodávajícího bude vyplněn záznam O době řízení vozidla, který
musí obsahovat alespoň druh, množství zboží, dobu vykládky, ujeté kilometry, datum a podpis
kupujícího či jeho zástupce. Kupující se zavazuje provádět osobní přejímku zboží a potvrdit Záznam o
době řízení vozidla způsobem výše uvedeným.
Dojde-li při dodávce ke znečištění komunikací, budov či pozemků, zajistí jejich očištění na svůj náklad a
odpovědnost kupující.
V případě nesplnění sjednaného termínu uhrazení daňových a nedaňových dokladů Z důvodů na Straně
kupujícího, je prodávající oprávněn mu účtovat úrok Z prodlení ve výší 0,05 % Z dlužné částky za každý
i započatý kalendářní den prodlení.
Nezaplatí-li kupující dohodnutou kupní cenu nebo její část, dle smluvních podmínek a fakturace podle
jednotlivých dodacích listů, řádně a včas, může prodávající po marném uplynutí splatnosti další
dohodnuté dodávky zastavit a neuskutečnit nebo od celé kupní smlouvy odstoupit. Volba uplatnění
jednoho Z těchto práv náleží prodávajícímu.
Jestliže prodávajícímu vznikne pohledávka, i ve splatnosti, za kupujícím, která bude přesahovat částku
200.000,- Kč bez DPH, je prodávající oprávněn zastavit další dodávky zboží až do úplného uhrazení této
částky. Volba uplatnění tohoto práva náleží prodávajícímu.
Prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy při opakované pozdní úhradě faktur nebo při
neodebrání Smluveného množství zboží.
V případě rozporu mezi ustanoveními této kupní smlouvy a všeobecných obchodních podmínek, má
vždy přednost kupní smlouva.
Radek Stulrajter, vedoucí střediska Betonárna Jeseník, tel: 275 708 296, e-mail: r.s`tu/raz2“er@/‹arera.czje
osoba odpovědná ve věcech realizace předmětu Smlouvy a reklamace
Shora uvedená odpovědná osoba ve věcech realizace předmětu Smlouvy a reklamace není osobou
oprávněnou jednat a podepisovat jménem prodávajícího ve věcech smluvních.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou V ní Zmíněné ceníky prodávajícího a všeobecné obchodní podmínky
dodávek čerstvého betonu.
Smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu zastupujícími osobami oprávněnými jednat
jménem smluvních stran a tyto osoby níže připojuji svůj podpis
Kupní smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž každé vyhotovení má platnost originálu. Dvě
vyhotovení obdrží prodávající a jedno kupující.

V Bruntále dne: 11.3.2019 V Jeseníku dne: 11.3.2019

Ing. Marek Němec Íng. Petr Koruna
KARETA s.r.O. Správa silnic Olomouckého kraje
Prodávající Kupující
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Všeobecně obchodnípodm/'nl‹y dodávekzboží- nedílná Součást smlouvy

I. Rozsah Dlatnosti a druh zboží
Všeobecné obchodni podm/hky (VOP) se vztahuji na čerstvou betonovou směs určenou pro zhotoven/' betonových stavebních konstrukci a
dodávanou zbetonáren (dále zboži), druhy a množství zboă'jsou dohodnuty v kupnı' smlouvě (dále taky smlouva) a podkladech, ze kterých
smlouva vycház/Í VOPjsou platnépouze jako součástsmlouvy je-//' rozpormezi smlouvou a V0/3 p/at/ustanoven/'smlouvy

II. Uza vřenísm/ouvy - Odstoupeníodsmlouvy
Smlouva suveden/in druhu a /nnožstvízbož/' vnť' a term/nech dodávek nabýi/á platnosti po podpisu obou st/an. Pňlohou smluv je výpis
Z obchodnlho rejstňku nebo zˇivnostens/‹ý l/st a osvědcˇen/'o DIC kupW'c/770. l(upuj7'cı'je oprávněn od smlouvy odstoupit; jest//že prodávaj/7:/770 o
tom prokazatelně uvédomínejméneˇ 48 hooin předsjednanou dodacílhůtou.

vzIIIĹ Dodánízbozı
Zbozˇ/' bude dodáváno podle předem odsouhlaseného plánu dodávek. Na dodané zbozˇi musi být vyhotoven dodac/' //st dle zákona Č
22/1992153/2002 Sb/rky Oprávněnými osobami k odběru zbožijsou poveˇrˇen/'zástupci kupuj'ı'c/ho a také všichni řidič/'nák/adnfch vozidel které
kupujltı' popň prodávajiřı' urč/'k dopravě zbožı' ve prospěch kupuj'ı'cıh0. Plán plnění dodávky se upřesrítđe kupujìčľ/in plsemné, telefonicky nebo
osobně, prodávajicı' O tomto poňd/'p/semný záznam, který je závazným upřesriuj'/ř:/7n dokumentem smlouvy Kupuj'/žríse zavazuje, že vytvoří'
vprostoru vykládky zbozˇ/'podm/nky odpov/'dajlřfı' obecně platným předpisům Z hlediska bezpečnosti práce. Prˇedevšřn musI'za_1`/Ĺsˇtit sjýžˇdnost po
dostatečně pevných prˇýezdových komunikacı'ch, bezpečně a dostatečně uvolněné stanov/s'tě pro provoz prˇepravn/ch mechanlzmů. Vpř/foadě
nezaj'/'štěn/' těchto podmıhek bude kupujic/řnu účtována doba do odstraněn/'podm/nekpřekážej7'c/ch vyložen/'zbozˇ/Í l(upLy'/Ž:/'soućasneˇ zodpov/da' za
proveden/'potřebných ochranných opatřen/I uzavřen/'siln/'c, chodn/ků, vyř/zen/'potřebných výfimek a urcˇen/'prostoru pro oplach prˇepravnıků zboži
pňlno na staven/Lčti. Pňpadne' znečıštěnı' komun/'kac/I části budov pozemků a vodn/th zdrojů odstraní kupujitı' na svůj' vlastni nák/ad a
Odpovědnost. Pokud tyto podminky nejsou splněn,L4 rucˇ/'kupujıZ`/'za škody jež nesp/něn/in podm/hek vzniknou. Jest//že kupuji'c/'odlozˇíbetonován/I
musi' upozornit prodávajľc/ho nejméně 5 hodin před Šednanou dodacı' lhůtou. Stejným způsobem je nutno nahlásit sn/'žen/' nebo zvýšení
dodávaného mnozˇstvı' zboží nebo přerušen/' odběru např Z důvodu počas/ či změny organizace pıáce atd. Pokud se tak nestane nebo dojde
kpozdn/inu odvolán/'nebo je-/i dodávka zbožína cestě uhradí tuto kupujitı' V plné výsˇ/; at' už dodávku zbož/'odebere nebo ne. Pňpadné zvýšené
nákladyjdou k t/Íži kupuj/'cıho (likvidace, recyklace). Dle dohody prodávaj/ř:/ho a kuptzj/'c/ho, naložen/in zboží ve výrobně na dopravn/'prostředek
prˇecház/ˇ vlastníctv/'zbozˇ/'na kupuji/?:ı7'7o.

Il/. Odpovědnostza vadj/zboží __
Zbožídodávaněprodávajicıřn je vyrobeno dle CSN EN206+/J1. Prodávajlř:/'odpov/dápouzeuza jakostzbozlpodle stavu dodávky k okamžiku dodán/'
l‹upujı'cı7nu a neodpoV/'dá za odbornost následného zp/acován/' betonu na staven/Ĺčti (dle CSN EN 206+A1). Pri výroběpodle receptury kupuıicıho
rucˇ/' prodávajicı' pouze za objednané S/ozˇenia odborné prom/sen/'zbož/Í Okamžik dodán/' (předán/' a převzet/'zbozˇ/J je shodný s okamžikem
přechodu vlastnictv/'zbož/'z prodávajic/ho na kupuj/'c/ho a okamžikem přechodu nebezpeělškody na zbozˇ/Í
Odpovědnostprodávajlíjho neplatízejměna V těchto pr7pao'ec/7.'

a) kdjžse na staveništi do zbożfprˇida' voda na žádost kupuıicıho
b) kdyžse dodanézboz?'sm/sis výrobkemJiné výrobny vjđma betonárny l64l?E/J4 s. /7 0.
C) kdjđkupuj'/'c/'pridá do dodaného zboz`7'pr7h7eˇsi nebo prˇısady bez souhlasu prodávaj/c/770
d) neodbornou dopravou, přidán/777 vody nebo pýinés/'a pňsad bez souhlasu l64l2à774 s. /: o.
e) kdfi'kupıwcřnedod/ž'podm/nkystanovené CSN EN206+/11 pro zp/acován/'čerstvých betonových směs/'a ošetřováníbetonu

Uvedené okolnost/L pokudje je řidicˇpřep/avn/ku zbož/'povinen zaznamenat na dodací/ist. Nesplněnitéto povinnosti nemá vliv na podm/hky
odpovědnostiprodávaj'/2.7770 za jakost.
Kupr.y`/?:ı'je povinen zbozˇ/'Zkontrolovat ihned pri naloženı' nebo vyloženı' (v př/padeˇ dodán/' na rn/sto) Z dopravn/770 prostředku a uplatnit veškeré
námitky proti množstv/'a jakosti dodaného zbož/'na miste) bez zbytečného odkladu. Pracovn/k, kterýpotvrzuje prijem dodávky zbozˇ/'na stavbě, je
chápán jako určený zmocněnec kupuj`/ř:ı77o pro přjeti dodávky na stavbě Pokud kupuj'/'c/'nepodá námitky plati zbozˇ/'jako schválené. Později
mohou být uplatňovány kupujic/in pouze skryté závady které k okamžiku uskutečnění dodávky (předán/' a přeweb) nemohly být kupuj/'c/in
zjištěny prodávajicı' však odpor/ıìlá fidy toliko za vady dodávký které musely existovat k okamzˇiku j'eji7'7o uskutečnění Reklamace na kvalitativní
nedostatky mohou býtpodány pouze tak, že pňˇ nak/ádán/'zbož/' ve výrobně nebo ihnedpo vyložen/'zbozˇ/'(pr`i dodán/'na m/sto) jsou za soucasne'
přítomnosti zmocněných zástupců prodávajic/770 a kupuj/'c/770 odeb/ány kvalifikovanou osobou rovnocenné zkušební worky ve dvojiín in/hotoven/'a
o odběru je sepsán protokol podepsaný přítomným/ osobami. Prodávaj'ı'cı'i kupu/7'cı'jsou povinnı' předat tyto zkušební vzorky ihned po jejich
zhotovenı' autorizované zkušebně která je podle pňslušných předpisů prˇezkouš/'a vydá protokol O vlastnostech vzorků. Prodávaj/'c/'a kupujiìv'
mohou také uzavňt, avsˇak pouze vp/semné /prmé, dohodu 0 shodné autorizovane'zkušebně které budou předány všechny takto opatřené worky
Jest//lže bude ďsˇtěna odpovědnost za vady dodávky (výsledek zkoušek bude v rozporu s pňš/ušnou normou) hlad/' náklady na přezkoušení
prodávajic/I pokud tomu tak nebude, h/ad/' náklady na prˇezkousˇen/ˇ ıeˇorků autor/'zo'/anou zkusˇebnou kupujıt/Í V prˇıpadě zjištěn/' vad dodávky
nahrad/'prodávajlcikupıďítıinu vadnézbozˇibezvadným, nebo pokud to nen/'objektivně možnej má kupuyIrř.`ı'p/a'va Z odpovědnostı' za vady dodávky
k okamžikujej'/ho uskutecˇněn/I dle zákona. Protokoly o výsledc/řrh zkoušek dodáprodávaj/'c/'po úhraděpř/Íslusˇných daňových dokladů na vyžádání
U suchých a zavlhlých Směs/' (51) nerucˇ/' prodávající za jejich kvalitu po zpracován/I neboť kvalita může být V/astn/777 zpracován/in výrazně
negativně ovlivněna. Reklamace, která nebyla podána včas a po stránce formáln/' správně není řádnou reklamací a nemá za následek
odpovědnost prodávaj'/'cı77o za vady dodávky. Prodávaj7Z`/'odpov/dá za vady dodávky vý/ucˇneˇ podle stavu zboă'k okamzˇ/ku uskutečneˇnı' dodávky a
pouze za splneˇnı' všech shora uvedených podmlhek. Nesp/něn/'dohodnutého postupu reklamace vylučuje právo na řádnou reklamaci a nemá
žádnéprávn/'Úcˇınky

V. Cena a jez'/'sglatnost
Všechny ceny na dodávané betonyjsou stanoveny dohodou. Ve smlouvě i obchodn/'ch podmıíˇıkách jsou ceny uvedeny bez DP/-L tato se přıpočte
p/7 vyúčtovánípodle platných předpisů. Pro fakturacije podkladem podepsaný dodací//st zástupcem kupuj/?:/770. Bezdůvodné odmıtnudpodpisu
dodac/770 //stu zástupcem kupuj'/27770 nebrání vzniku nároku prodávajicıiıo na zaplacen/' ceny pr7Š/ušné dodávky a nebrání tud/'Zˇ takéjej/' lakturaci.
Dodatečně vznesené prˇipom/nky kupujic/ho nemaji' vliv na zaplacení vystavené faktury. Jestliže se V obdobfmezl uzavřen/777 smlouvy a dodávkou
změn/'mater/álové, energetické nebo j'/né vstupnináklady na výrobu čerstvého betonu nebo jeho dopravu a tuto výši nemůže betonárna ovlivnit
změnou receptur nebo organizacípráce, prˇipadaji tyto náklady na Účet kupuj7'cı77o. Nárok na zaplacenı' kupnı' ceny iqniká okamžikem předán/'a
převzetízbož/Í Prodávajšfc/'může požadovatplaceni'kupní ceny dopředu před dodánlřn zbož/Ž Splatnost faktu/yje do 14 dnů od vystavenı'/akturý
pokud Kupn/'smlouva nestano i//'jinak. Vpňpadě prodlen/'plateb, může prodávajicı' uplatnit úrok Z prodlení ve výsˇi 0,05% denně Z dlužné cástky
vprodlen/Í PrˇÍ prodleníplateb ze strany kupuj'ı'c/770 může prodávajiř:/'požadovatpři dabˇ/'ch dodávkách platby předem. Smluvn/'strany se dohodly
zˇe vpňpadě nesp/něnıfisjednaného term/nu uhrazenídaňových a neda/io vých dokladů Z důvodů na straně kupuj'/P:/770, je kupt/jı'c/'povinen zaplatit
prodávajic/inu sm/ur/nı' pokutu ve výši odpor/ıžlaj/'cı'rozd/lu mezi platnou cen/kovou cenou (cen/ky v části VOP) veškerého zboži' dodaného na
základě této kupn/'smlouvy kupuj/Ž:/inu a cenou, jež byla kupujı'c/7“nu za toto dodanézbozˇ/'prodávajic/hi in/u'čtována. Smluvn/'strany se dohodly že
prodávajicı'je oprávněn Účtovat kupiđ/'c/Ťnu smluvn/'pokutu za p/semnou upom/7ˇzku k týhradeˇ fakturpo splatnosti a to ve výš 1500,“ Kčza každou
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Všeobecné obchodnípodmínky dodávek zboží - nedí/ná součást smlouvy

uporn/nku 5 t/tn, že uplatnění tohoto práva náležíprodávajíc/7771/. Faktura musí obsahovat náležitosti daríového dokladu. Zaplacenı'
se nedotýká nároku prodávajícıho na náhradu Škody vzniklé porusˇením smluvnípovinnostı, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
oprávněn domáhat se I' náhrady Škodypřesahujiřżísmluvnípokutu.

VI. Ostatní ujednání
Kupuj'/'cí jeho odběratel nebo zpracovatel zbožíje osobou Znalou ve věcech zpracovánízbožípodle pňs/ušných předpisů a je povinen starat
dodané zboží spéá' řádného hospodáře. Kupuj/ř_`í má odpovědnost za zpracování zboží podle prí/slušných předpisů a to jak kvalitativních tak ı
časových. Kupující bere na svou výhradní odpovědnost, že pri nedodržení správných postupů při zpracování a ošetřování zboäˇ nemusí být
dosaženo očekávaných parametrů zralého betonu. Kupuji'cı'př/` podp/su smlouvypřevzal bezpečnostní/ist na zboží

VII. Nebezpečíškody na zboží
Nebezpečí sˇkody na zboží přechází na kupuj'/27170 podle 0dst.1lt Jest//že kupujio' zboží bezdůvodně nepřevezme nebo zbožínepřevezme včas,
přestože v době dohodnuté ve smlouvěmu prodávajlr2:í umožní toto převzetí; přecházínebezpečíškody na zboă' na kupW'c/770 marným uplynut/in
lhůty k převzet/Í V takovém pňpaděmá kupL0'ıĹ“ípovinnost zaplatit kupnícenu zbozˇía nese také odpovědnost za škodu na zboží

VIII. Ceník čerstvé betonovésměsi

Kohzlstence C 8/10 C 12,5 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45

X0 DlT7äX,ı{g;

M41, )642,xU43 54 --------
Í\'D1,XD2 54 --------
xF1,Xr2,xF3;X/-24 S4

Druh
X0 Umax“ 51/535-"'fl54

51,Sł5ı$4
XC1, XC2 54 2
XC3L XC4 54 ----------------------------------------

Základní druhy a t/ˇıdy čerstvého betonu

-------- l
Klasifikace dle sednutı kužele.“ 51 10-40 mm, 52 50-90 mm, 53 100-150 mm, 54 160-210 mm
Za dodávky v zimnıí77 obdobíod 15 11. do 15. 3. se účtuje k ceně zboă'zin7níprˇirážka ve výfi 100, - Kč/m3
Za dodávky o v/kendu a svátcı'ch bude k cenám zboží účtována přirážka ve výsˇi 100, - Kč/m3

IX. Ceník dopravy a čeıflätıíbetonu

Doprava autodomıłhávačem do 10 km odbetonámy (tam izpěıý
Doprava autodom/chávacˇem tam i zpět
Nakládka a prvn/th 30 minut vyk/ádky
Každých da/škrh započatých 15minut vykládky nad 30m/'n
Cena čeıpán/'pumpom/Ä/em s dosahem 15 m
Cena cˇerpán/'pumpomixem s dosahem 27m
Cena čerpadla s dosahem 36 m
Cena čerpáníčerpadlem na hadice S dosahem 100 m
Př/Zlavné hadice, potrubí ko/ena, redukce

T73
km
/Lv

2 ln
- Kč/15 min + přista ven/'na sta Kč
- Kč/15 min + pristaven/'na sta Kč
- Kč/15mı]n + pristavenína sta Kč
Kcf/ 15min + pňstaven/'na sta Kč

1 en

Obchodnípodm/hky vydané dne 1. 1. 2019
/Í V _ nl, Í)

datumpodp/su...Ĺ..Í.Ĺ....l .... ................ ._

5/ Jednatel společnosti
Prodávající
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7 Kupující
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