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KUPNÍ smlouva

DODÁVKA ASFALTOVÉHO BETONU FRAKCE ACO 08 50/70 a ACO 11 50/70
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami:

1. KUPUJÍCÍM: 

se sídlem: 

zástupce:

zástupce ve věci prodeje: 

Bankovní spojení: 

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Technické služby města Mostu a.s.

Most - Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 01 

Ing. Václav Zahradníček, předseda představenstva 

Tomáš Kubal, místopředseda představenstva

64052265

CZ64052265

v obchodním rejstříku zapsán v: KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771 dále jen „kupující4

HERKUL a.s.

čp. 228, 435 21 Obrnice

Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva 
Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva 
Karel Hengst, člen představenstva

2. PRODÁVAJÍCÍM: 

se sídlem: 

zástupce:

zástupce ve věci prodeje:

Bankovní spojení: 

číslo účtu:

IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

V obchodním rejstříku zapsán u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1820 dále jen 

„prodávající, dodavatel44
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I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje prodat kupujícímu asfaltový beton, vhodný pro výspravy vozovek

v průběhu roku, při vhodných klimatických podmínkách na podkladě provedeného výběrového řízení 
kupujícího pod názvem: Dodávka asfaltového betonu frakce ACO 8 50/70 a frakce ACO 11 50/70.
Dodání asfaltového betonu bude provedeno jejich naložením na vozidla kupujícího nebo jeho dopravce 
v místě prodeje, tj. na obalovně prodávajícího v: Obmice 228, 435 21 Obmice.

Předmětem smlouvy není doprava asfaltového betonu z obalovny prodávajícího do místa jejich uložení, 
tuto dopravu si zajišťuje kupující na své náklady a na své nebezpečí.

Druh prodávaného asfaltového betonuje dle ČSN EN 13108-1 - ACO 08 50/70

Druh prodávaného asfaltového betonuje dle ČSN EN 13108-1 - ACO 11 50/70

Vlastnosti prodávaných asfaltových směsí budou zkoušeny dle CSN 73 6160. Zkoušení silničních 
živičných směsí a budou splňovat požadavky ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi - specifikace pro 
materiály - část 1: asfaltový beton.

2. Kupující se zavazuje uvedený asfaltový beton odebrat a zaplatit za ně kupní cenu dle čl. II této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je poj ištění odpovědnosti za
škody způsobené třetí osobě u pojišťovny číslo pojistné smlouvy
KMHVve výši a že bude udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této
smlouvy.

4. Kupní smlouva je uzavřena na podkladě provedené veřejné zakázky pod názvem “Dodávka asfaltového 
betonu frakce ACO 8 50/70 a frakce ACO 11 50/70, dle specifikace veřejné zakázky a podmínek zadávací 
dokumentace zadavatele - kupujícího ze dne 03.05.2019.

II. CENA

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za asfaltový beton předaný kupujícímu na obalovně
prodávajícího v Obmicích 228, 435 21 Obmice, tuto (nejvýše přípustnou a nepřekroěitelnou) kupní cenu:

druh teplé obalované směsi: cena (bez dopravy)

Kč bez DPH 21 % DPH včetně DPH

ACO 08 50/70 mmm 'mmm 1 936,00

ACO 11 50/70 mrnm mmm 1 911,80

Jednotková cena asfaltového betonuje platná po dobu smluvního vztahu.

Cena asfaltového betonu bude vypočtena jako součet součinů množství skutečně dodaného asfaltového 
betonu v příslušném fakturačním období a výše uvedených jednotkových cen.

Daň z přidané hodnoty bude účtována sazbou dle obecně závazného předpisu platného v době 
uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud po podepsání smlouvy o dílo vstoupí v účinnost takové
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obecně závazné právní předpisy, které způsobí změnu nákladů zhotovitele, je zhotovitel oprávněn tyto 
legislativou vyvolané změny uplatňovat v kupní ceně od té doby, kdy k takové změně nákladů 
zhotovitele dojde.

2. V ceně asfaltového betonu, dle 51. II odst. 1, není cena dopravy asfaltové směsi z obalovny prodávajícího 
do místa pokládky, tuto dopravu si zajišťuje kupující na své náklady a na své nebezpečí.

m. DOBA PLNĚNÍ

1. Prodej bude zahájen: 01.06.2019

2. Prodej bude ukončen: 31.05.2020 nebo po vyčerpání finančního limitu 2.000.000,- Kč bez DPH, podle 
toho, která skutečnost nastane dříve.

3. Doba plnění je podmíněna vhodnými klimatickými podmínkami pro pokládku asfaltových směsí dle ČSN 
EN 13108-1 Asfaltové směsi - specifikace pro materiály - část 1: asfaltový beton.

4. Závazkový vztah založený touto smlouvou zaniká:

a. splněním dohodnutého termínu plnění nebo vyčerpáním finančního limitu, nebo

b. písemnou dohodou smluvních stran ke dni, na němž se oprávnění zástupci obou stran dohodnou, nebo

c. výpovědí jedné ze smluvních stran, výpovědní lhůta pro obě smluvní strany činí 2 měsíce s tím, že 
výpovědní lhůta se počítá od prvého dne kalendářního měsíce, který následuje po doručení písemné 
výpovědi druhé smluvní straně, nebo

d. okamžitým odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran (prodávající i kupující jsou oprávněni 
odstoupit od této smlouvy pouze v případech, kdy druhá strana poruší své povinnosti vyplývající z této 
smlouvy podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí zejména nedostatečná kvalita 
plnění předmětu smlouvy.

5. Odstoupit od smlouvy může kupující nebo prodávající při podstatném porušení této smlouvy druhou 
smluvní stranou. Podstatným porušením smlouvy, při kterém druhá smluvní strana je oprávněna od 
smlouvy odstoupit, je:

- neodůvodněné přerušení dodávek prodávajícím trvající déle jak 7 dnů,

- vyhlášení konkursu na majetek jedné či druhé smluvní strany
- při neplnění povinností prodávajícího v souladu s ustanovením článků 4 a 5 této smlouvy v minimálně 2 

zjištěných případech.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ, DODACÍ PODMÍNKY

1. Místem odběru asfaltového betonuje obalovna prodávajícího v Obmicích 228, 435 21 Obmice

2. Předání zboží kupujícímu se uskuteční naložením asfaltového betonu na jeho vozidla, případně na 
vozidla jeho dopravce, na obalovně prodávajícího.

3. Za doklad, nutný k převzetí a užívání zboží se považuje dodací list s těmito povinnými náležitostmi: 

a) datum prodeje,
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b) druh asfaltové směsi,

c) množství asfaltové směsi,

d) doklad o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 163/2002 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky, v platném znění.

Prodávající předá zástupci kupujícího, případně řidiči vozidla kupujícího nebo jeho přepravci příslušný 
dodací list a tento potvrdí prodávajícímu převzetí zboží.

4. Kupující si zajistí dopravu asfaltového betonu vlastními dopravními prostředky, na své náklady a na své 
nebezpečí.

5. Jednotlivá plnění smlouvy budou dodána na základě dílčích objednávek. Dílčí objednávky se specifikací 
požadovaného množství a termínu, popř. s určením přesného času dodávky, budou doručeny dodavateli 
vždy minimálně 5 dnů před požadovaným termínem dodávky směsi.

6. V mimořádných případech (např. havarijní situace) bude asfaltová směs prodána (v pracovní době) do 3 
hodin od předání telefonické objednávky vedoucímu obalovny prodávajícího za předpokladu, že bude 
obalovna v provozu.

7. Nebezpečí škody na zboží ve smyslu obchodního zákoníku přechází na kupujícího okamžikem převzetí 
zboží na obalovně prodávajícího.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupující zaplatí prodávajícímu cenu skutečného množství asfaltového betonu, dodaného v příslušném 
kalendářním měsíci a v místě plnění dle této smlouvy, na základě faktury vystavené prodávajícím. Přílohu 
každé faktury budou tvořit dodací listy, podepsané oprávněnými zástupci objednavatele i zhotovitele.

Cena bude vypočítána jako součet součinů skutečného množství dodaného asfaltového betonu (na základě 
dodacích listů) a příslušných jednotkových cen dle ěl. II této smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude 
placena ve výši dle právních předpisů platných v době zdanitelného plnění.

2. Dohodou účastníků této smlouvy se sjednává povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle 
čl. II této smlouvy a to na základě faktury vystavené prodávajícím a předané kupujícímu. Lhůta splatnosti 
faktur se stanoví na 30 dnů ode dne jejich průkazného doručení kupujícímu.

3. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných právních předpisů. 
Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může kupující uplatnit do konce lhůty jejich splatnosti s tím, 
že je odešle prodávajícímu s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti. Od okamžiku 
doručení opravené faktury kupujícímu běží nová lhůta splatnosti.

4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění poslední den předchozího kalendářního měsíce.

5. V případě prodlení kupujícího s placením faktury dle ustanovení této smlouvy zaplatí prodávajícímu úrok 
z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Faktury budou odeslány na kontaktní adresu kupujícího, uvedenou na str. 1 této kupní smlouvy.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Prodávající se zavazuje umožnit zjišťování veškerých údajů a podkladů vyplývajících z této smlouvy, 
nezbytně nutných pro kontrolu.
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Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů České republiky.

2. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými obecně závaznými předpisy České republiky.

3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešeny českými obecními soudy a rozhodčí řízení 
jsou vyloučena.

4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, 
jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží kupující a 1 prodávající.

6. Tato smlouvaje platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní kupující, a to nejpozději do 15 
pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu
v registru prodávající.

8. Po uveřejnění v registru smluv obdrží prodávající do datové schránky/e-mailem potvrzení od správce 
registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou 

značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že prodávající 

nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak 
dále o této skutečnosti informován.

9. Sjednává se, že účastníci považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i 

v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně 

oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo šiji v odběrní lhůtě 

nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli. Účastníci sjednávají, že veškerá 

korespondence bude adresována na adresy uvedené v záhlaví smlouvy. Je-li na jedné straně vícero 

účastníků, platí, že povinnost doručit písemnost je splněna okamžikem, kdy byla doručena 
kterémukoliv z nich.

10. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v 
tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

11. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně íýzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů).
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12. Nedílnou součástí této smlouvy je :

Příloha č. 1 - Cenová nabídka prodávajícího pro období

V Mostě dne
22. 05. 2019

Za kupujícího:

V Obmicích dne . J12019

Za prodávajícího:

Ing. Radek Braum 
místopředseda představenstva



Příloha č. 1

NABÍDKOVÝ list

,Dodávka asfaltového betonu frakce ACO 8 50/70 a frakce ACO 11 50/70“

Obchodní firma: 

Zastoupená:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 

Telefon, mobil: 

Fax:

E-mail:

Obchodní rejstřík:

HERKUL a.s.

Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva 
Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva 
Karel Hengst, člen představenstva

čp. 228,435 21 Obmice

25004638

CZ25004638

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

Nabídková cena účastníka

Název Jednotková cena za 11 v Kč bez DPH

1. AB ACO 08 50/70 1 600,00

2. ABACO 11 50/70 1 580,00

CELKEM součet položek 1 a 2 v Kč 
bez DPH

3 180,00

Vzdálenost obalovny dodavatele od 
centra města Mostu v km

4,4

Níže podepsaný prohlašuje, že cena uvedená v nabídkovém listu obsahuje veškeré požadavky na 
realizaci výše uvedené zakázky dle zadávací dokumentace a zadání této zakázky.

V Obmicích, dne 13.5.2019

Naděžda Valdpuf Vančurová 
zplnomocněný osoba
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