
Kupní smlouva
Č. smlouvy kupujícího: O76a/Ol-M/19-Ře

Č. smlouvy prodávajícího: SSMSK/2019/DK

I.
Smluvní strany

Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace zakázky:

Kupující; Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprková 795/1,702 23 Ostrava
Zastoupen : - ředitel SSMSK
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku :

00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

(dále ien SSMSK)

Prodávající:
Se sídlem:

KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zastoupen: , jednatel společnosti

IČ:
DIČ:

62360213
CZ62360213

Zapsán v obch. rejstříku:
Bankovní spojení:

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka drceného kameniva na posyp komunikací pro zimní období 
2019-2020.

2. Doprava kamenné drtě není předmětem smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Doba dodávky je stanovena do 31. 10. 2019, formou dílčích plnění v množství podle potřeby 
kupujícího.

2. Návoz kameniva bude probíhat v pracovní dny v době od 6:00 do 14:00 hodin, případně po 
domluvě s jednotlivými vedoucími cestmistrovství.

3. Termín ukončení a zahájení prodeje je závislý na klimatických podmínkách vhodných pro výrobu.

4. Odebírané množství a termíny dodávek budou upřesňovány průběžně v celém smluvním období 
telefonicky, příp. osobně. Po dohodě s prodávajícím je možné směs odebírat i mimo pravidelnou 
pracovní dobu.



5. Kupující ve smyslu zadávacích podmínek veřejné zakázky si vyhrazuje právo na redukci rozsahu 
dodávek podle skutečných potřeb. Prodávající toto ustanovení bere na vědomí a prohlašuje, že 
redukce množství nebude mít vliv na cenu dodávky.

IV.
Kupní cena

1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran jako nepřekročitelná a činí:

Část 4. Jindřichův

frakce t

(a)

cena za lt 
bez DPH

DPH cena za lt vč.
DPH

(b)

cena celkem 
vč. DPH

vzdálenost 
v km

(c)

4-8 263 296

Petrografický název horniny: krystalický vápenec

Cena zahrnuje veškeré náklady, poplatky a daně nutné pro zajištění předmětu kupní smlouvy.

Doprava kamenné drtě není předmětem smlouvy.

V.
Způsob a doba splatnosti

1. Platba převodním příkazem na základě faktury se splatností do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení faktury dle místa plnění dodávek, SSMSK středisko Bruntál, Zahradní 11/19, 792 II 
Bruntál.

VI.
Smluvní po kup'

1. Kupující je oprávněn žádat od Prodávajícího, v případě se zpožděním s dodáním objednaného 
množství kameniva smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH za každý případ.

VII.
Všeobecná ustanovení

1. Prodávající zároveň prohlašuje, že bude plnit i podmínky dané zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky ev.č.76/Ol-M/19-Ře, ze dne 31.07. 2019.

VIII.
Všeobecné podmínky

1. V případě dodávky jiného zboží než deklarovaného na dodacím listě je kupující oprávněn 
neuhradit prodávajícímu vystavenou fakturu do doby vyřešení a je to důvodem pro zrušení 
smluvního vztahu.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě porušení povinností 
druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení odstoupení druhé smluvní 
straně a týkají se i všech dohodnutých a dosud nerealizovaných objednávek, pokud ještě nebylo 
kamenivo (jednotlivá zásilka) podána prodávajícím k přepravě.



3. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv písemná korespondence související s touto smlouvou, 
včetně odesílání objednávek a jejich akceptování, se bude uskutečňovat prostřednictvím faxu 
nebo elektronickou cestou, pokud tato smlouva neurčuje jinak.

4. Daňové doklady, přepravní doklady, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy a výzva na plnění 
se doručuj í poštou. Potvrzování a oznamování termínů dopravení zásilek, poskytování informací 
o průběhu přepravy je možné uskutečnit telefonicky, případně e-mailem.

5. Písemnosti odeslané faxem se považují za řádně odeslané jejich odesláním na faxové Číslo druhé 
smluvní strany z jakéhokoliv faxového čísla, pokud z písemnosti nepochybně vyplývá, že jejím 
odesílatelem je smluvní strana této smlouvy. Písemnost odeslaná faxem se považuje za doručenou 
momentem, kdy faxový přístroj odesílatele potvrdí úspěšný přenos všech stran písemností na 
správné faxové číslo smluvní strany, která je jejím adresátem.

6. Pokud tato smlouva určuje povinnost doručování písemnosti poštou, považuje se za řádné 
odeslání písemnosti její odeslání na poštovní adresu druhé smluvní strany formou doporučené 
poštovní zásilky (daňové doklady, přepravní doklady) a doporučené poštovní zásilky 
s doručenkou (u ostatních písemností). Písemnost posílaná poštou se považuje za doručenou i 
v případě, že druhá smluvní strana poštovní zásilku nepřevezme. V takovém případě se za den 
doručení písemnosti považuje pátý den od uložení doporučené zásilky na příslušné poště adresáta.

7. Písemnosti odeslané e-mailem se považují za řádně odeslané, pokud je smluvní strana odeslala ze 
své e-mailové adresy na e-mailovou adresu druhé smluvní strany. Telefonické oznámení se 
považuje za řádně uskutečněné, pokud došlo k telefonickému rozhovoru mezi dále uvedenými 
(popř. k tomuto účelu zplnomocněnými) osobami.

IX.
Závěrečná ustanoveni

1. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č. 340/2015 
Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a to včetně příloh a dodatků.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude li smlouva zveřejněna ve lhůtě/době tří měsíců od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, 
kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví 
zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá 
platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

5. Prodávající zajišťuje plnění podmínek BOZP, ekologie a PO v rozsahu stanoveném ve zvláštních 
obchodních podmínkách, které jsou součástí zadávací dokumentace.

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací zpracovány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této 
smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silníc Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 
při zpracování osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně 
osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského 
kraje, příspěvkové organizace www.ssmsk.cz.



7. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne

Kupující;

1 3 09. 2019 V Bruntále dne 13. 9. 2019

Prodávajíc^.,-

ředitel SSMSK


