
1.    Kupující:

Se sídlem:

Kupní smlouva č. K19060
uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

(dále j en „NOZ")

Zastoupená:

Bankovní spojení:

dálejen„kcťpzť/.z'cz'"

2.    Prodávající:
Se sídlem:

Zastoupená:

Bankovní spojení:

dálejen„procJái;cť/.z'cz'"

3.    Jednání za smluvní strany:

kupuj ícího zastupuje:
a) ve věcech smluvních:
b) ve věcech technických:

c) operativní jednání o dodávkách:

prodávajícího zastupuje:
a) ve věcech smluvních:
b) ve věcech technických:

c) operativní jednání o dodávkách:

1.

Smluvní strany

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace (SSOK)
Lipenská 753/120, 772  110lomouc
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
v oddíle Pr, vložka 100

:%gó:p;árge6mo3Fgogltýnkem,ředitelemorganizace
DIČ: CZ 70960399

FLARETA s.r.o.
Kmovská 5 1 , 792 0 1 Bruntál
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
v oddíle C, vložka 8072

:%8ó:#3e6koF[ě3mec3jednatei
DIČ: CZ 62360213

Ing. Petr Foltýnek, ředitel organizace

vedouc í j ednotlivých cestmi strovství

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
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11.

Předmět smlouvy

1.    Prodávající  se zavazuje  dodávat kupujícímu po  dobu  platnosti této  smlouvy zboží  specifikované
v této smlouvě co do druhu a množství a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k tomuto
zboží  v souladu  s touto  smlouvou.  Kupující  se  zavazuje  bezvadné  zboží  v požadované  kvalitě
převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu.

2.    Předmětem smlouvy je dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek -asfaltový beton ACO  11
kupujícímu  dle  nabídky  prodávajícího  ze  dne  26.4.2019  v celkovém  předpokládaném  množství
450 tun. Kupující si v době platnosti kupní smlouvy vyhrazuje právo odebrat množství asfaltové
směsi  na  vysprávky vozovek podle  svých  skutečných  potřeb  (méně/více)  za jednotkovou  cenu
uvedenou v kupní smlouvě.

3.    Veškerá dodávaná asfaltová směs typu ACO  11  bude mít parametry uvedené v ČSN EN  13108-1
ed.  2.

4.    Doprava asfaltové směsi není předmětem smlouvy a není zahmuta v ceně dle čl. IV této smlouvy.

m.
Období plnění

1.    Období  plnění je  stanoveno  od  účinnosti  kupní  smlouvy  do  30.11.2019  fomou  dílčích  plnění.
Termín zahájení plnění je závislý na klimatických podmínkách vhodných pro výrobu a zpracování
asfaltových směsí,  rovněž na ukončení plánované zimní technologické odstávky, nejpozději však
15 .5 .2019. Přesný termín bude kupuj ícímu v dostatečném předstihu prodávajícím oznámen.

2.    Temín ukončení činnosti obalovny je závislý na vhodných klimatických podmínkách, nejpozději
však 30.11.2019.

3.    Odebírané množství směsi typu ACO  11  a temíny dodávek budou upřesňovány objednávkami  ze
strany kupujícího průběžně v  celém  smluvním období.  Pokud tato  směs nebude  u dodavatele v
požadovaném temínu dostupná, může být odběratelem odebrán jiný druh AB  směsi (viz čl.  IV.
odst.   3.).   Dohodne-li  se  předem  kupující  s prodávajícím,  může  kupující  mimořádně  odebrat
asfaltovou  směs  i  mimo  pravidelnou  provozní  dobu  prodávajícího.  Pravidelná  provozní  doba
obalovnyje od 7.00 hodin do  15.00 hodin.

IV.
Cena

1.    Cena se rozumí zajednu tunu asfaltové směsi ACO 11 aje dohodnuta takto:

Obalovna
Cena za 1 tunu ACO 11

Bez DPH DPH Včetně DPH
FmRETA s.r.o. 1  650 Kč 346,50 Kč 1  996,50 Kč

.............  Kč .............  Kč .............  Kč

.............  Kč .............  Kč .............  Kč

2.    Žádné další slevy nebudou prodávajícím poskytovány.
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Ceny ostatních vyráběných AB směsí j sou stanoveny takto:

Obalovna
Označenísměsi Cena za 1 tunu ostatních AB směsí

Bez DPH DPH Včetně DPH
.............  Kč .............  Kč .............  Kč

.............  Kč .............  Kč .............  Kč

.............  Kč .............  Kč ...".".....Kč

.............  Kč .............  Kč ...........  Kč

.............  Kč .............  Kč .............  Kč

.............  Kč .............  Kč .............  Kč

4.    Jednotkové ceny směsí bez DPH uvedené v této smlouvě jsou pevně dané.  Případná změna DPH
bude mezi účastníky řešena písemným dodatkem.

V.
Platební podmínky a sankce

1.    Fakturace  bude  prováděna  lx  měsíčně  podle  skutečně  odebraného  množství.  Temín  splatnosti
daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne obdržení kupujícím. V pochybnostech se má za to,
že fáktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.  Podkladem pro fakturaci jsou odsouhlasené
dodací listy.

2.    Faktury budou vystavovány na adresu kupujícího a zasílány přímo na  středisko údržby:
•     Správa   silnic   Olomouckého   kraje,   příspěvková   organizace,   Středisko   údržby   Šumperk,

Ztracená 684, 78813 Vikýřovice.

3.    Faktura  musí  obsahovat  všechny  náležitosti  řádného  účetního  a  daňového  dokladu  ve  smyslu
příslušných právních předpisů (zejména zákon  č.  563/1991  Sb.  o  účetnictví  a zákon  č.  235/2004
Sb.  o dani z přidané hodnoty a údaje dle  §  435 NOZ). V případě, že faktura nebude odpovídající
náležitosti   splňovat,  je   kupující   oprávněn   zaslat  ji   ve   lhůtě   splatnosti   zpět   prodávajícímu
k doplnění či úpravě, aniž by se tak dostal do prodlení se splatností. Nová lhůta splatnosti počíná
běžet od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

4.    V  případě opožděné úhrady daňového  dokladu (faktury) uhradí kupující prodávajícímu  smluvní
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částlq/ za každý den prodlení.

5.    Smluvní  strany se  dohodly,  že  kupující není v prodlení  se  zaplacením faktury,  pokud nejpozději
poslední  den její  splatnosti  byla  fákturovaná  částka  prokazatelně  odeslána  z bankovního  účtu
kupujícího.

6.    Za   nedodané   zboží   uhradí   prodávající   kupujícímu   smluvní   pokutu   ve   výši   0,05%   z   ceny
nedodaného  zboží  za  každý  kalendářní  den  prodlení.  Zaplacením  smluvní  pokuty  není  dotčeno
právo kupujícího na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

7.    Platba DPH v případě nespolehlivého plátce:
V  případě,   že  nastanou  okolnosti  umožňující  příjemci  zdanitelného  plnění  uplatnit  zvláštní
způsob zajištění daně podle  §  109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění,  bude  příjemce  zdanitelného  plnění  o  této  skutečnosti  poskytovatele  zdanitelného  plnění
infomovat.  Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na
účet  poskytovatele  zdanitelného  plnění  vedený  u jeho  místně  příslušného  správce  daně,  a to  v
původním temínu splatnosti.
V případě,  že  příjemce  zdanitelného  plnění  institut zvláštního  způsobu  zajištění daně  z přidané
hodnoty ve  shodě  s tímto  ujednáním  uplatní,  a zaplatí  částku  odpovídající výši  daně  z  přidané
hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet
poskytovatele  zdanitelného  plnění  vedený  u jeho  místně  příslušného  správce  daně,  bude  tato
úhrada   považována   za   splnění   části   závazku   příjemce   odpovídajícflo   příslušné   výši   DPH
sjednané jako  součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. Nárok poskytovatele plnění na úhradu
DPH tímto zaniká.

3'5                         



Objednatel  zdanitelného  plnění  si  vyhrazuje  právo  uplatnit  institut  zvláštního  způsobu  zajištění
daně  z přidané hodnoty ve  smyslu  §  109a zákona č.  235/2004  Sb.,  o dani z přidané hodnoty,  v
platném  znění,  pokud  poskytovatel  zdanitelného  plnění  bude  požadovat  úhradu  za  zdanitelné
plnění  na bankovní  účet,  který  nebude  nejpozději  ke  dni  splatnosti  příslušné  faktury  zveřejněn
správcem  daně  v  příslušném  registru  plátců  daně  (tj.  způsobem  umožňujícím  dálkový přístup).
Obdobný postup je objednatel zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku
uskutečnění   zdanitelného   plnění   bude   o   poskytovateli   zdanitelného   plnění   zveřejněna   v
příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.

VI.
Dodací podmínky

1.    Místem  dodání  asfaltové  směsi je  obalovna  KARETA  s.r.o.,  se  sídlem  Kmovská  51,  792  01
Bruntál.

2.    Povinnost  prodávajícího  dodat  zboží  je  splněna  předáním  zboží  kupujícímu  v místě   dodání.
Kupuj ící je povinen zboží od prodávajícího řádně převzít a vyznačit náležitým způsobem převzetí
výrobku na dodacím listě. Kupuj ící je oprávněn zboží nepřevzít, pokud dodávka nebude odpovídat
sjednaným podmínkám dle této smlouvy.

3.    Nebezpečí škody na zboží, tj.  ztráty, poškození, zničení či znehodnocení zboží a odpovědnost za
škody související se zpracováním dodaného zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí od
prodávajícího.

4.    Vlastnické  právo  k dodanému zboží  přechází na kupujícího  dnem  zaplacení za dodané  zboží,  tj.
dnem připsání platby na účet prodávaj ícího.

VII.
Ostatní ujednání

1.    Asfaltová směs bude vyráběna podle Žkoušek typu sestavených laboratořemi ŘSD ČR.

2.    Každá dodávka asfaltové směsi bude doložena dodacím listem.

3.    Při prokázání vady dodaného výrobku bude postupováno dle příslušného ustanovení NOZ.

4.    Záruka na dodanou  směs, jako polotovar, je při  správném uložení a zpracování  stanovena na  12
měsíců ode dne každé dílčí dodávky zboží.

5.    Prodávající  je  povinen  spolupůsobit  jako  osoba  povinná  ve  smyslu  §   2  písm.   e)  zákona  č.
320/2001  Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve  znění pozdějších předpisů.

VIII.
Ukončení smlouvy

1.   Smluvní stranyjsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší
některou ze svých povinností stanovených v této smlouvě.  Smlouva se ruší třetí kalendářní den od
doručení oznámení o odstoupení s účinky ex-nunc.

2.   Tuto smlouvuje možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
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IX.
Závěrečná ustanovení

1.    Obě strany se dohodly, že tato smlouva nebude bránajako obchodní tajemství ve smyslu ust.  § 504
občanského  zákoníku  a je  možné ji  uveřejnit  na  profilu  zadavatele  ve  smyslu  §  219  zákona  č.
134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  dále je  možné ji
uveřejnit  v  Registru  smluv  v  souladu  se  zákonem  č.   340/2015   Sb.,  o  zvláštních  podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v
aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.

2.    Tato  smlouva  nabývá  účinnosti  dnem  uveřejnění  v  Registru  smluv  v  souladu  se  zákonem  č.
340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

3.    Tato  smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.11.2019  a může být měněna a doplňována pouze
na  základě  písemných  oboustranně  odsouhlasených  dodatků.  Ustanovení  §  582  odst.  2  NOZ  se
neuplatní.

4.    Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními NOZ.

5.    Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž kupující obdrží 3 a prodávající 1 výtisk.

6.    Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podlejejich skutečné a svobodné
vůle vjasném a vážném úmyslu a ve srozumitelné fomě. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V případě,  že  smlouva je uzavírána pověřeným nebo  zmocněným  zástupcem, je  plná moc  nebo
pověření nedílnou součástí této smlouvy.

Za kupuj ícího:

V Olomouci dne
1  9   -06-   2019

ředitel organizace

Sprdva silnic Olomouckého kraie

příspěvková organizace
poštovní přihrádka  37

Lipenská 120, 77211  0iomouc]3

5/5

Němec
lečnosti



(                                                  b,                ,         ,

Příloha č.3

NABÍDKOVÝ LIST
Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek pro rok 2019 -křižovatka silnic 11/457 a 11/445 Zlaté Hory

Bod silniční sítě

Maximálnímnožstvíodběruvt
Obalovna

Přepravnívzdálenost(tamizpět)vkm Cena za 1  tACO11bezDPHKč/t Cena za 1  tACO11včetněDPHKč/t
Cena celkem  bezDPHvKč Cena celkemvčetněDPHvKč

křižovatka silnic  11/457 a  11/445ZlatéHory 450 KARETA s.r.o.,  Krnovská 51,  792 01Bruntál
100 1  650,00 1  996,50 742 500,00 898 425,00

Výše  DPH  v %:  21

V Bruntále




