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RAMCOVA KUPNlSMLOUVA
uzavřená ve smvslu u§tanoveni § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 sb.. občanského zákoníku

Číslo smlouvy prodáVajícího: ]i:,].j,'.?_':,,,!":,:1

Číslo smlouvy kupujícího: 15t2o1g

Článék č. í
SMLUVNÍ STRANY

Prodávající: colAs cz, a.s.

Ke Klíčov! 9
í90 00 Praha 9

společnostje zapsaná ve obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddí] B, vložka 6556

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a,s., číslo účtu: 5030013729/5500

lčo: 26177005

DlČ, Cz2617 /oo5

zastoupena: lng. Pavlem Šrámkem, ieditelem záVodu obalovny, na základě plné moci

osoby opřávněné k iednání:
ve věcech smluvních a technických: Pavel Litera, Vedoucí prcvozu obaloven

Kontakty na obalovnu (příjem obiednáVek}i

obalovna Čenkov, Vedoucí obalovny: Zdeněk Falc,

kupující: Technické služby města křalup nad vltavou

Libušina í23
278 01 Kralupy nad vltavou

Bankovní spojení: Česká spořitelna a,s. čísto účtu: 0462919329/0800

lčo: 00066460

DlČ: czooo6646o

Zastoupen/a: Ing. Lubošem Němcem, ředitelem organizace

osoby opřávněné kiednání:

ve věcech smllvnich a technických:

MjroslaV Pecinovský,
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2.2.

,Ránco vé k ú pn i sn lauÝ a'

coLAs

článek č. 2

ÚČEL SMLOUVY

l:Jčelem této smlouvy je stanovení podmínek pro dodávku asfaitových směsí z nabídky prodáVajícího
(dále také "zboží") 

v Ďíilběhu roku 2019 prodáVajícím kupujícímu na základě jednotlivých dílč'ch kupních

smllrv a Vymezení práv a povinností slran s iím souvisejících.

Tato rámcová kupní smlouva neslouží k prokázání smluvního zajišlění dodávek asflatových
směsí a kUpuiící ;ení oplávněn tuto smlouvu použít p.o iakékoli výběrové řízení" Kupuiící tédy
není za žád;ých okoiností oprávněn dokládat tuto Émcovou kupní smlouvu na odběr
asíaltových směsí v rámci jakřhkoliv žadávacích řízení veřeiné zaklázky, a na podkladě této
smlouÝý ani nesmí činit žááni ěestná prohlášení apod., iimiž by dokládal zadavalelůín, že má
takovouto ]ámcovou kupni smlouvu uzavřenu.

PFipo.ušenltohotozákazujeprodávajíciopráVněnokamŽitězastavitveškeréd'odávkyasíalto\.ých
smésíkupujícímu a kupujícíj-e pbvinén 

'aplaiit 

prodávajicímu smluvní pokutu vé výši5 000 000 Kč (pět

milionů korun českých) za každýjednotlivý případ.

3.1
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4.2.

5,1,

ělánek č.3

PŘEDMĚT PLNĚNÍ, OBJEDNÁVKY

ProdáVajíci se z;lýazuje za podmínek Uvedených vtéto smlouvě dodáVat kupljícímu na základě
prodávajícím odsouhlaŠéné a potvžené objednávky vystavené kupujícím zboží a kupující se zavazuje
oblednané zboži převzít u proááVajíciho a uhraditza ně dohodnutou kupnícenu na účet prodáVajíciho,

Kupu.iicíje povinén učinit objédnávku pisemně, přičemž strany považujíza písemnou objednávku i

email či f;x,'Prodávajicí Však může akceptovat objednávku kupujícího učiněnou ijinýmizpůsoby (nápř,

telefonicky), objednáVka musí obsahovai zejména druh zboži |např- označení dle ceníku), jeho

množství,- bznaóenl obatovny a termín či termíny dodáni. Parametry dodáVky lze mézi stranami

upřesňovat-

Za kupujíc|ho je opftáVněn žbo7i objednávat 7ejm.:

MřoslaV Pecinovský

Změnu V tomto seznamu kupující prodávajlcímu oznámí dopisem podepsaným oprávněnou osobou,

ProdáVajicí si vyhraz]je právo v den odběfu do 9:o0 hod, telefonicky dodávku odvolat z objektivních
příčin, n;př, nevhodnď klimatické podminky, záVažné provoznídůvody (Porucha stroje) apod,

Článek č.4

Mistem plnění je provozovna prodávajícího (obalovna) sjednaná V objednáVce.

Jednotlivé dodáVky zboži budou reaIizovány V ieřm ínech sjednaných V objednávkách během obdobIod
1.3.2019 do 31.12.2019.

Článek č.5
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

smluvní strany se dohodly, že cenaje stanovena dle ceníku, kterýje přílohou léto smlouvy, Prodávající
si vyhrazuje 

-přávo 
jédnostranné změny ceníku zejména v závislosti na,změně cen vstupních

matáriálú inapř. asialt, kamenivo a en;lgie), Aktuální cenik je přilohou této sňlouvy a v případě

změny ceníku bude kupujlcímu zaslán ceník nový.

K ceně bude připočítána DPH ve výši dle příslušného právniho předpisti platného ke dni fakturace,
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5,3.

5.4.

5,6,

5-7-

58,

6,1,

6,2,

7,1-

7.2.

7.3.

7,4.

Budeli prodáVajíci poskytovat kupujícímu dopravu do jiného m ista p]nění, cena dopravy bude účtována
zvlášť dle dohody smluvních stlan.

cena za dodané zboží bude účtována na základě fuktury se splatností 2,1 dnů od vystavení. Nedílnou
součástí faktury jsou kopié vážních lí6tků podepsaných ástupcem kUpujíciho (např, ňdičem nákladního
Vozidla). Rozhodující pro určeníceny bude skutečně odebrané množství dle vážnlch lístků,

V přIpadě prodlení s úhradou íaktury, zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu vevýši0,1 o/o

z dlužné částky za každý den píodlení,

Pokud kupující nedodrží platební podmínky Vůči prodáVajícímu, zejménaje-liv prodlení s placením Vůči
píodáVajícímu, nebo překročí stanovený kreditní limit dle čl, 6 odst, 6,1 této smIouvy, považuje to
prodáVajIcí za podsiatné porušení iéto smlouvy a je opráVněn:

- zastavit dodáVky zboží a prací patřících do portíoiia výroby prodáVajicího, aniž by to znaménalo
porušení této, jakož ijakékoliv jiné smlouvy uzavřené se společností colAs, a to i po potvržení
objednáVky;

- snížit nebo zíušit sjednaný kreditni limit a požadovat platbu předem před realizací dodávky anebo
poskytnutí zabežpec€ní plnění povinností kupujícího ve formě a rozsah! podle požadavků
prodáVajíciho;

- snížit nebo zrušil sjednané slevy z platného ceníku s účinností ke dni odeslání oznámení na e-
mailovou adresU kupujicího;

odstoupit od této smlouvy,

srnluvní skany se dohodly, že před dodáním zbožl uhradí kupujíci na základě zálohové faktury
vystavené prodáVajícím zálohU Ve Výši0 % ceny zboží,

smluvni strany se dohodly, že předpokládaná maximálnícená za realizacl piedmétu smlou!ry je Ve
výši 200,000,- Kč bez DPH, celková cena s DPH je ve výši 242.000,- Kč.

ělánék č. 6

KRÉDlTNÍLlMlT

smluvní strany sjednaly maximálnl výši neuhrazených (včetně nesplatných) záVazků kupujícího
V souvislosti s touto smlouvou (dále také,,kreditní íimit") ve Výši 100 000 Kč (slovy: jednostotisíc korun
českých).

Prodávající je opráVněn jednostíanně upravovat Výši kreditního limiiu za podminek podle této smlou\ry.

článek č.7
PŘEVZETÍ MATERlÁLU

ProdáVající se zavazujé, že Veš,kera horká asfallová smés bude v okamžiku odběru odpovídat platným
technickým normám, zejména ČsN EN 13108-1 a ČsN EN í31o8_5.

KuPujícíje oprávněn odmítnout převzetízboží pouze lehdy, neodpovídá-li parametrům \.ryšé uvedeným
Vtéto smlouvě, Neodebere-li kupující objednané zboží, je povinen prodávaiicímu uhradit smluvní
pokutu ve Výši ceny odmitnutého (neodebraného) žboži.

Teplota dodané asfaltové směsi bude kupujícím přiodběru ověřována.

oprávněny k odběru zbožíjsou zejm. řidiči nákladních Vozů obstaravajích přepravu zboží. Prodávajicí
může odmítnout výdej žboží osobám, Keré kupující nevybaví písemnou plnou mocí podepsanou
oprávněnou osobou nebo neurěí V Písemné objednáVce nebo dodatečně písemnou formou.

Kupující zajist! u Všech osob, které za něj budou záležitost obstaíávat, dodžování přédpisů V obla§ti
bezpečnosti prácé, požální ochrany a ochrany životního prostředí,

Kupujicí zboží píohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho
Vlastnostech (Včetně ověřenI přísl, zkouškámi) a množství-

7,5.
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7-6.

"Rán@vá kupni smlouva"

vadu zboži je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, c. ji mohl při
Včasné prohlídce a dostatéčné péči zjistit, nejpozději Však do 24 měsiců po odevzdání žboži.

článek č,8
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNl

8.1. Pokud není některý práVní poměrvysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní strany
příslušným ustanovením občanského zákoníku. Dále se strany dohodly na Vypuštěnl §1726, §1728 a
1729 občanského zákoniku, Nebude_li konkrétn í d ílči dodáVka zboží §tranami dohodnuta postupem dle
čl,3,

8,í.1. nepovažuje se konkrétnldllčíkupní smlouva za uzavřenou;

8.1,2, proběhlo-|i V této věci mezi stranami jednání, nepovažuje se za záVazné,

8.2, Ujednáními o smluvní pokutě v této smlouvě nenijakkoli dotčena povinnost kupujícího k náhradě škody
V celém rozsahu, zaplaceni smluvní pokuty nezbavuje kupujícího povinnosti splnit dluh smluvní
pokulou Ulvlzený,

8,3. Tato smlouva nabýVá pIatnostia úó'nnosti dnem podpisu oběma smluvnimi stranami,

8.4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a cislovanými dodatky,

8.5, Tato smlouva je vyhotovena Ve dvou Výtiscích s platností originálu, z nichžjeden obdíží prodáVajíci a
jeden kupující,

8 6. smluvní strany prohlašUjí, že tuto smlouvu Uzavlrajl svobodně, ýážně a bez donucení a že plně
po.ozuměly jejimu obsahu, Dále prohlašujl, že smlouvu V žádném připadě neuzavíraji V tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaž těchto prohlášenl připojt]jIsvé vlastnoruční podpisy,

8 7 Přilohou sm ouvy jsou]

Pijoha č 1] ceník

Pří]oha č 2: Doporučený Vzor objednáVky

v,,...,:,:,,,::dne ...|,,....':-'I 01 -05, 2019V dne
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oBALoVANÝCH AsFALTo\aýcH sMĚsÍ
PLATNÝ oD í.5.20,19

závod obalovny

Asía IoÝé směs splňujipóžadavky ČsN EN ]3 ]os_1 (Ašfálloýý bélóni ČsN EN ]3 los 5 (Asíallóvý kóbercc ň.si {oVý) á ČsN

cENíK

sézákazniky]emožiopř Věišimodběrudo|rodnoutSMLL]VNictNY

Falc zdéněk_Yědouci obálovny Čěnkov

Lltérá Páv€l . vedoucí DrcýozU obalónv
colr'"s cz a s záýod ajhd.".V
Ke l(ičovu 9

OBALOVNA CENKOV
čls!o

20y.

1937Kč

2 321 KÉ
2

2o33Kč

1

1 Kč

1315xč

1201Kč
10 901,íč

I l



obiednatel:
[obchodni íllma objednatele]
§_l0lo: |]
lco: [,]
DlČ: l,]
Zápis V oR |]

Datum Wstavení: [.I
lermin dodáni: tn
Místo odběru, bialovna HolubiceUoprava: objednatelem

osoby opráVněné k pievzetí]
tJNíENoj, tDATUM ŇARoZENí], IBYDLlsTÉ]

Dodavaiel:
colAs cz, a.s.
s,ídlo: Ke Kličovu 9, í90 o0 Praha 9
lCo:26177005
DlČ: cz26177oo5
Zápis VoR U Ms Praha, odd, B, Vl,6556
ZaVod obaloVny

P.č. Popis
Množství MJ Jedn.

cena
Přédpokl.
celk. cena

Kč^

Ceny jsou uvedeny bez DĚH-

Kontaklní osoba / tej,: .,........... /...............

splalnost faktur: ,.,-dnů
Fal(turu zašlete na adresu:

ModifikoVal:
VystaVjli

Potvrzení objednávky

Razítko a podpis dodavatele:

V dne:

Jméno:

.aziiko / podpis


