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Kupující je povinen dodržovat sjednané tenníny odběru Zboží. Na základě dohody S osobou oprávněnou 
jednat za prodávajícího ve věci dodávek lze ve výjimečných případech sjednat dobu jinou. 

Prodávající si vyhrazuje právo považovat opakované nedodržení Sjednaného termínu odběru zboží 
kupujícím za podstatné poıˇušení smlouvy. 

Ke každé dodávce bude vystaven ve dvou (2) vyhotoveních dodací list, který bude obsahovat označení 
druhu a množství dodávky vtunách, RZ vozidla, jméno řidiče přebírajícího dodávku. Převzetí zboží je 
osoba oprávněná jednat za kupujícího ve věci dodávek, resp. jeho dopravce povinna potvrdit podpisem na 
obou vyhotoveních dodacího listu. Za prodávajícího podepíše dodací list osoba vydávající zboží. Každá 
smluvní Strana si ponechá po jednom vyhotovení dodacího listu. 

Kupující si vyhrazuje právo odmítnout prostřednictvím osoby oprávněné jednat za kupujícího ve věci 
dodávek, resp. svého dopravce Zmocněného takový úkon učinit potvrzení převzetí zboží podle předchozího 
odstavce v případě, že některé vyhotovení dodacího listu neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce. 

7. Ostatní ujednání 
Záruka za jakost: 
při řádném uložení posypové soli V čistých a suchých kıytých skladech odděleně od jiných materiálů 
(písky, drtě, apod.) je garantována sypkost a nespékavost po dobu 1 roku od dodání zboží. 

Kupující se stává vlastníkem zboží podle čl. 2 této smlouvy, jakmile toto zboží převezme. Skutečností 
dokládající tento okamžik je podpis osoby oprávněné jednat za kupujícího ve věci dodávek resp. dopravce 
kupujícího na obou vyhotoveních dodacího listu. Tímto okamžikem také přechází na kupujícího nebezpečí 
škody na zboží. Povinnost prodávajícího dodat zboží kupujícímu je splněna okamžikem naložení zboží na 
dopravní prostředek kupujícího. 

8. Závěrečná ujednání 
Prodávající je držitelem osvědčení Bezpečný podnik, zavedl a udržuje systémy managementu kvality 
podle požadavku ČSN EN ISO 9001, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
splňující požadavky ČSN OHSAS 18001, systém hospodaření S energií splňující požadavky ČSN ISO 
50001 a systém environmentálního managementu dle požadavků ČSN EN ISO 14001 a mápro tyto 
systémy platné certifikáty. 
Kupující se zavazuje dodržovat požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci a ochrany životního 
prostředí V souladu S jeho stanovenými politikami, které jsou dostupné na webových stránkách 
prodávajícího wWw.uSkhk.eu. 

Prodávající bude kupujícího informovat O rizicích V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. 

Kupující se zavazuje seznámit své pracovníky (zvláště řidiče vozidel) s Informací o rizicích včetně 
opatření, která tvoří přílohu č. 1 a Základním poučením O rizicích a bezpečném chování na pracovištích 
společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
Převzetí přílohy potvrzuje kupující svým podpisem na této smlouvě. Koordinací provádění opatření 
k ochraně bezpečnosti a Zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění je na základě dohody pověřen 
prodávající. 

Smlouva vstupuje V platnost a účinnost dnem podpisu oběma stranami. 

Vztahy vznikající ze Smlouvy jsou a řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve Znění 
pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. 

Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně očíslovanými smluvními dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 
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