
Číslo kupní smlouvy/objednávky prodávajícího: 1501931318
Číslo kupní smlouvy kupujícího: 672/2019

                                   Kupní smlouva 
uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku 

Prodávající: Českomoravský štěrk, a.s. 
Sídlo:              Mokrá 359, 664 04 Mokrá – Horákov

Zastoupen na základě plné moci společností 
Českomoravský cement, a.s.

Sídlo:              Mokrá 359, 664 04 Mokrá – Horákov
IČO: 262 09 578
Zastoupena:

Kupující:             Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 
IČO: 709 32 581
DIČ: CZ70932581
Zastoupen:                  

Předmět koupě:            Dodání zboží níže specifikované co do druhu a množství:

Zboží množství

1. Přír. kamenivo DK 32/63, číslo 105207, 100,000 T

2. Přír. Kamenivo LK netříděný, číslo 117100,- 100,000 T 

Množství sjednáno touto smlouvou je množstvím nejvyšším přípustným. Zboží bude dodáno dle aktuálních
potřeb kupujícího.  

                                        

Kupní cena Přír. kamenivo DK 32/63, číslo 105207 CZK/MJ

Přír. Kamenivo LK netříděný, číslo 117100 CZK/MJ

Ceny uvedeny v Kč bez DPH. 

Termín plnění:        od účinnosti smlouvy do 31. 12. 2019

Způsob předání:           umožněním kupujícímu disponovat se zbožím v místě plnění

Místo plnění: Expediční místo prodávajícího: Závod Opatovice.

Ceny uvedeny v Kč  bez  DPH Kupní  cena  je  dohodnuta  jako  nejvýše
přípustná.              

Způsob úhrady:                         Záloha  není  sjednána.  Na  základě  faktury  se  splatností  30  dnů
od doručení kupujícímu.

Adresa pro zaslání faktury: Elektronicky na adresu   Přílohou faktury bude kopie
dodacího listu



Číslo kupní smlouvy/objednávky prodávajícího: 1501931318
Číslo kupní smlouvy kupujícího: 672/2019

Záruka za jakost:                     Prodávající  odpovídá  za  to,  že  zboží  bude  mít  v okamžiku  odevzdání
kupujícímu vlastnosti obvyklé pro dané zboží..

Kontaktní osoba kupujícího:

Kontaktní osoba prodávajícího: 

V případě, že prodávající bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny denně.

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu úrok
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Prodávající  souhlasí  s případným  zveřejněním  informací  o  této  smlouvě  dle  zákona  č.  106/1999Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění
v registru smluv.

Tato  smlouva  podléhá  povinnosti  zveřejnění  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.  o  registru  smluv,  ve  znění
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje kupující. Prodávající označil tyto jmenovitě uvedená
data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – prodejní a dodací podmínky prodávajícího.

i. V Brně, dne  15. 8. 2019                                                              V  Mokré, dne 16.
7. 2019

Ing. Zdeněk Komůrka                         

ředitel                                  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

                         Českomoravský štěrk a.s. 
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