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Smluvní strany

Dopravní podnik hl.m.
se sídlem:
zastoupená:

IČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
zapsána v OR vedeném

Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, Praha 9, 190 22
Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva
Be. Magdalenou Češkovou, místopředsedkyní představenstva
00005886
CZ00005 886, plátce DPH
Česká spořitelna a.s., Rytířská l, Praha l

u MS v Praze dne 11.7.1991, oddíl B, vložka 847

(dále jen jako ,,prodávájící")

a

Thomayerova nemocnice
IČ:
DIČ,
se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající:
zapsaná v OR vedeném u

(dále jen jako ,,kupující")

00064190
CZ00064190, plátce DPH
Vídeňská 800, 14059 Praha 4 - Krč
Česká spořitelna, a.s.
3
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vI. 1043

se níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dohodly na základě vzájemného konsensu o všech

dále uvedených ustanovení, tak jak stanoví tato

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
(dále jen ,,smlouva")
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I.
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1.1. Účel smlouvV: Účelem této smlouvy je v první řadě zajistit standardizovaný rámcový
smluvní vztah mezi smluvními stranami, na jehož základě, při dodržení předem dohodnutých

l' pravidel v této smlouvě, bude kupující oprávněn odebírat od prodávajícího motorovou naftu.l'
l 1.2. Předmět smlouvy: Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu

motorovou naftu ve výdejní stanici v areálu prodávajícího:

·

a zároveň závazek kupujícího za odebranou naftu zaplatit sjednanou cenu.

II.

2.]. Doba trvání smlouvy: Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní vztah je možno
ukončit písemnou dohodou nebo výpovědí bez uvedení důvodu s délkou výpovědní lhůty l
měsíc, přičemž délka výpovědní lhůty začíná běžet od prvého dne následujícího měsíce po
doručení nebo doporučeném odeslání písemné výpovědi druhé smluvní straně.

2.2. Odstoupení: prodávající může odstoupit od smlouvy, pokud kupující opakovaně nebo
podstatným způsobem porušuje ujednání dle ČI. III. a IV. Této smlouvy. Odstoupení nabývá
účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.

III.

3.]. Čipové kartV: prodávající předá osobní a vozové čipové karty na odběr motorové nafty
kupujícímu dle písemného seznamu řidičů a vozidel dodaných kupujícím. Jmenný seznam
oprávněných držitelů karet spolu s uvedením registračních značek vozidel tvoří přílohu a
nedílnou součást této smlouvy. Jakékoliv změny v seznamu budou prodávajícímu neprodleně
hlášeny písemnou forinou - formou dodatku. Kupující se zavazuje čipové karty převzít a za
každou jednotlivou kartu uhradit kauci ve výši 200,- KČ, vratnou v případě řádného vrácení
nepoškozené karty na základě podpisu předávajícího protokolu. Kupující je povinen
neprodleně nahlásit prodávajícímu jakékoliv změny ve vztahu k čipovým kartám, zejména
jejich ztrátu nebo změnu osob oprávněných s Čipovou kartou nakládat, a to za účelem
zajištění blokace karet ze strany prodávajícího. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě,
kdy kupuj ící neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, nenahlásí písemně prodávajícímu
ztrátu každé jednotlivé čipové karty nebo změnu osob oprávněných s kartou nakládat, je
povinen uhradit prodávajícímu v každém jednotlivém případě fakturovanou smluvní pokutu
ve výši Úhradou sinluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu
škody zvlášt' a v plné výši.
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Rozvazovací podmínka: Prodávající si vyhrazuje při čerpání motorové nafty právo kontroly
oprávněnosti dle občanského průkazu držitele čipové karty; ten je povinen občanský průkaz
či jiný průkaz totožnosti, předložit. Při zjištění zneužití osobní nebo vozové čipové karty
neoprávněnou osobou končí smluvní vztah s okamžitou platností. Prodávající se zavazuje o
této skutečnosti kupujícího neprodleně písemně vyrozumět.

Evidence odběru: Odebírané množství se zaznamenává automaticky při odběru produktu
do programu na výdej pohonných hmot (dále jen jako ,,PHM"), který bude jako podklad pro
fakturaci dle této smlouvy rozhodující.

Cena: Cena bude stanovena prodávajícímu průběžně, dle vývoje cen nafty na trhu včetně
prodejní marže bez DPH. K této Částce bude účtována DPH ve výši příslušných předpisů.
Cena bude stanovena prodávajícím vŽdy ke každému úterý v danéin týdnu.

3.5. Způsob úhradj': Platba bude probíhat na základě faktury - daňového dokladu (dále jen
,,Faktura") vystaveného prodávajícím do 8 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného
plnění (dále DUZP). Za DUZP se považuje poslední den příslušného měsíce. Faktura bude
vystavena s platnými zákonnými náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a zákona č.
563/1991 Sb. o účetnictví. Přílohu faktury budou vždy tvořit výpisy za příslušné
fakturované období. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení do dispozice
kupujícího. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději v poslední
den lhůty připsána k účtu prodávajícího. Pro případ pozdní úhrady faktury se sjednává úrok
z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 142/1994 ve znění Nařízení vlády č.
163/2005 Sb. Pokud nebude zaplaceno v době splatnosti, bude ukončeno povolení tankování
přes čipové karty.

IV.

4.1. UCel odběru: Zajištění PHM v případě dlouhodobého výpadku elektrické energie
(Blackoutu) v předpokládaném objemu 6000 1/ l den. výdej phm bude umožněn vždy do
výše objemu, který neohrozí ani neomezí provozní potřeby prodávajícího. Toto hledisko
vždy určuje kontaktní osoba uvedená v bodu 5.5.

4.2. Čas odběru: Dle předchozí domluvy kupujícího s kontaktní osobou prodávajícího uvedenou
v bodu 5.5.

4.3. Kupující se zavazuje počínat si při Čerpání nafty tak, aby nedocházelo ke škodám na
majetku a zdraví osob v souladu s příslušnými právními předpisy (zejm. požárními předpisy,
předpisy o bezpečnosti práce atd.), dopravně-provozním řádem garáže Kačerov. Kupující
musí respektovat pokyny ostrahy objektu a dalších oprávněných osob prodávajícího.
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V.

5.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě
vyhotovení.

5.2. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva (včetně případných příloh, změn a
dodatků) může být bez jakéhokoliv omezeni zveřejněna na oficiálních webových stránkách
www.dpp.cz, které jsou veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a
zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Druhá smluvní strana dále bere na vědomí, že
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost je povinna na žádost třetí osoby poskytovat

' informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a souhlasí
s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě (včetně případných příloh, změn a
dodatků) byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

5.3. Veškeré změny a doplňky musí být učiněny po souhlasu obou smluvních stran písemnou
formou a to dodatkem k této smlouvě.

5.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5.5. Smluvní strany určují následující kontaktní osoby pro účely běžné komunikace:

Na straně prodávajícího:

Jméno, příjemní:

Jméno, příjemní:

Na straně kupujícího:

Jméno, příjemní:

Jméno, příjemní:

5.6. Právní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními Občanského
zákoníku v platném znění.

5.7. Smluvní strany se zavazují v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy vynaložit veškeré
úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby byly tyto spory vyřešeny smírnou cestou, zejména
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aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva od Smlouvy odstoupit nebo
způsobující neplatnost či zdánlivost ustanovení této Smlouvy.

5.8. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se
k jejímu plnění, připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena
podle jejich svobodné a váŽné vůle prosté tísně.

Za prodávajícího: Za kupujícího:

V Praze dne 2015 V Praze dne jjq - 2015

Ing. Jaroslav Ďuriš doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
předseda představenstva ředitel

Dopravní podnik hl. m. Prahy, Thomayerova nemocnice
akciová společnost

8c'.'"Magdalena Češková
místopředsedkyně představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,

akciová společnost

h(. m, prahz
\

qj, )

pŕu
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Příloha a nedílná součást ,,RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVY"
o zajištěni phm v případě dlouhodobého výpadku elektrické energie (Blackoutu)

jmenný seznam oprávněných osob TN (podle bodu 3.1. ,,smlouvy")'

Seznam vozidel TN spolu s uvedením registračních značek (podle bodu 3.1. ,,smlouvy"):

Iveco 4AL 40 - 34

Ducato 9Al 70 - 65

Mazda AY 95 - 92

Mazda ABA 60 - 49

Za kupujícího:

V Praze dne &3.¶ · 2015

ředitel
Thomayerova nemocnice


