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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 
NA DODÁVKY MOTOROVÉ NAFTY 

ev.čísIo prodávajícího: 03/HORl2019 
ev.č. kupujícího: 2 0301910 

Smluvní strany: 

KM-PRONA, a.s. 
se siøııem Rynøııiøe č.p. 215, PSČ 463 55 
Zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústi nad Labem, spis. zn. B. 1523 
IČO: 254 79 733 
DIČ: CZ25479733 
zastoupena: Vladimírem Minaříkem, statutárním ředitelem 
bankovní spojení:
číslo účtu: 

(dále jen ,,prodávající')

a 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 46171 
Zapsaná v obchodním rejstříku u u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. Zn. B.372 
ıćoz 473 11 975 
DIČ: CZ47311975 
zastoupena společně: Ing. Michalem Zděnkem, M.A. předsedou představenstva a 

Martinem Pabiškou, MBA, místopředsedou představenstva 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen ,,kupujícı"^) 

Smluvní stranv dnešního dne uzavřeív tuto rámoovou kupní smlouvu (dále íen ,,sm|ouva“); 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je prodej a distribuce motorové nafty (třídy BDF) prodávajícím 
na odběrné místo kupujícího.
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ll. 

Množství. dodávky; cena a jakost 

2.1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu motorovou naftu dle ČI. I, této smlouvy, 
V množství a jakosti dle požadavků kupujícího za podmínek dále upravených touto 
kupní smlouvou. 
Dodávky budou uskutečňovány ve sjednaných objemech, za dohodnuté ceny počítané 
v Kč za jeden litr při 15 °C. 
Ceny za dodané zboží se stanovují v souladu se zákonem č. 526 / 1990 Sb, O cenách 
V platném znění a to dohodou smluvních stran,

_ 

2.4. V ceně zboží je zahrnuta spotřební daň podle Zákona č. 353/2003 Sb. v platném znění. 
2.5. K uvádéným cenám bude účtována DPH V příslušné výši. 
2.6. Dohodnutá cena se určuje včetně dopravy na místo určení. 
2.7. Smluvní cena za motorovou naftu je pohyblivá, její výše závisí zejména na pohybu cen 

ropy a ropných produktů na světových trzích. Aktuální cena motorové nafty je 
k dispozici na dispečinku, v sídle prodávajícího. 
Kupující svojí závaznou objednávkou motorové nafty akceptuje aktuální cenu 
prodávajícího. 
Prodávající se zavazuje dodávat motorovou naftu v jakosti odpovídající normě ČSN EN 
590. Současné je prodávající povinen ke každé dodávce kupujícímu předložit atest 
dodávané motorové nafty. 

2.10. Nedodržení odstavců 2.2. až 2.6. tohoto článku se považuje za podstatně porušení 
sjednaných podmínek této kupní smlouvy. 

2.2. 

2.3. 

2.8. 

2.9. 

III. 

Místo a způsob dodání zboží 
3.1. Motorová nafta bude prodávajícím místa kupujícího. 
3.2. Místem plnění je areál garáží BUS
3.3. Dodání zboží se realizuje tak, že Kupující převezme motorovou naftu spolu 

s průvodním listem, stáčecím Iístkem a osvědčením O jakosti (ATEST). Kupující potvrdí 
průvodní list a Stáčecí lístek. 

3.4. Částečně dodávky motorové nafty jsou nepřípustné. 
3.5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí motorovou naftu, pokud mu nebyl zároveň 

dodán průvodní list. 

IV. 
Fakturace odebíraných pohonných hmot a platební podmínky_. 

4.1. Prodávající po odběru objednaného množství motorové nafty vystaví kupujícímu fakturu 
a odešle ji obvyklým způsobem na adresu kupujícího. 

4.2. Faktura je splatná nejpozději do 21. dne od data zdanitelného plnění. Závazek 
Kupujícího je splněn připsáním fakturované částky na účet Prodávajícího. 

4.3. Prodávající může v odůvodněných případech přijmout i platbu v hotovosti v pokladně 
Prodávajícího. Platba musí být dohodnuta předem a musí proběhnout vobvyklé 
pracovní době. 

4.4.Kupující souhlasí s elektronickým zasíláním faktur 
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V. 
Reklamace. smluvní pokuty, úhrada způsobené škody 

Prodávající je povinen dodat motorovou naftu dle požadavku kupujícího výhradně v 
autocisterně vybavené měřícím zařízením a na dodávku vystavit řádný doklad. 
V případě Zjištění odchylky kvality dodávky zkušebního vzorku od standardu určeného 
citovanýmí normami je: 

a) Prodávající povinen na vlastní náklady odstranit již dodanou nespotřebovanou 
motorovou naftu Z nádrží kupujícího. ~ 

b) Prodávající poskytne kupujícímu dodatečně 50-ti % Slevu zdohodnuté ceny na již 
spotřebovanou motorovou naftu dobropisem, nejpozději do 14-ti dnů, ode dne zjištění 
oprávněnosti reklamace. 

c) Prodávající je odpovědný za všechny další prokázané škody, které kupujícímu vznikly 
vdúsledku použití nekvalitního paliva, bez dotčení práva uplatnit Sankční postih a 
vícenáklady spojené S nekvalitní dodávkou motorové nafty 

Při opožděné platbě bude prodávajícím kupujícímu účtován úrok Z prodlení v souladu S 
§ 1970 Občanského zákoníku. 
V případě prodlení prodávajícího s termínem dodávky, poskytne prodávající kupujícímu 
slevu  ceny dodávky, za každý den prodlení. 
Zjísti-li kupující rozpory mezi fakturovanou cenou a dohodnutou cenou, dle čl. Il. odst. 3 
této smlouvy, je povinen neprodleně uplatnit písemnou reklamaci doručenou 
kupujícímu nejpozději v den splatnosti předmětné faktury. 
Podáním reklamace není kupující zbaven povinnosti uhradit odebranou motorovou 
naftu. Výše a způsob úhrady budou S kupujícím projednány společně v reklamačnim 
rızenı. 

VI. 
Platnost kupní smlouvy 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou: do 15. června 2019. 
Smlouva může být ukončena: 
a) Písemnou dohodou obou stran 
b) Okamžítou výpovědí jedné ze smluvních stran, pokud dojde k podstatnému porušení 

smluvních podmínek druhou stranou. 
c) Ukončením platnosti smlouvy při takové změně ceny, která nebude kupujícímu 

vyhovovat, přičemž se kupující zavazuje odebrat již objednané množství pohonných 
hmot, za předpokladu dodržení ustanovení článku ll., odst. 2.3. prodávajícím. 
V případě nedodržení tohoto ustanovení prodávajícím, odebere kupující již 
objednané množství pohonné hmoty pouze Za předpokladu fakturace původní ceny. 

d) Jednostrannou výpovědí bez udání důvodů S jednomësíční lhůtou 
6.3. Prı ukončení platností smlouvy shora uvedenými způsoby, jsou Smluvní strany povinny 

vyrovnat všechny vzájemné pohledávky.
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ˇ vıı. 
Rešení sporů 

Tato Smlouva, její výklad a právní vztahy Z ní se řídí právními předpisy České republiky 
v platném znění. Všechny spory vznikající Z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou 
rozhodovány s konečnou platností soudy Ceské republiky. 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

Veškeré změny a doplňky této smlouvy i jeji přílohy, mohou být prováděny jen 
číslovanými, písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou stran, které 
se stávají nedílnou součástí této smlouvy. Tato smlouva nahrazuje veškerá dřívější 
ujednání smluvních stran, která se týkají předmětu této smlouvy, 
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, neupravené touto kupní smlouvou, se řídí 
platnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem. 
Tato smlouva je zpracována ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží prodávající 
a kupující. 
Smluvní strany jsou povinny navzájem se vprúběhu realizace smlouvy bez odkladu 
písemně informovat O všech případných změnách jednotlivých ustanovení smlouvy. 
Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. se dále ujednává: 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva O dílo bude zveřejněna v registru 
smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v této smlouvě O dílo, 
které jsou chráněny zvláštními Zákony (Obchodni, bankovní tajemství, osobní údaje, 
...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, 
která tuto smlouvu O dílo zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajù podle předešlé 
věty nenese žádnou odpovědnost. 
Tato smlouva O dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, však nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv 
v souladu s §6 odst. 1 Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru 
smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy o dílo poskytnutá před 
její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností 
této smlouvy o dílo, nese veškerou odpovědnost Za případné Škody takového plnění 
bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí 
jeho přijetí. 

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 
0 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného V souvislosti se 

svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 
0 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, at“ už pro sebe nebo pro 

jiného v souvislosti se svojí činnosti za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté 
služby 

0 učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci 
nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v 
úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle 
Zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle 
§ 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného
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činu spojeného S korupci dle TZ. 
0 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

0 že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu Zákona 
č. 418/2011 Sb. O trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti ním, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“); 

0 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých 
zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

0 že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a 
zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;

` 

0 že Z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ni 
lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Kupující proklamuje, že za 
tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti 
a Etický kodex 

0 Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby 
její jednání nevzbudilo dùvodné podezření ze spáchání trestného činu, 
přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

Za prodávajícího: Za kupujícího: 

V Rynolticich dne 8. dubna 2019 V Liberci dne: 
-9 -04- 

. . 

ˇ 
lng. Michal Zděnek, M.A. Vladimir Minarík 

statutární ředitel předseda představenstva 

Maıtin P biška, A 
místopředseda před avenstva 
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