
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

č. smlouvy kupujícího: č. 977/2019/PMDPC?.c"b s.r.o.

2 4 -W- 2013
RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

Č. j.:

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Líně
zapsána: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10825,
IČO: 25229761 DIČ: CZ25229761
zastoupená:
bank. spojení:
kontaktní osoba:
email:
telefon pro komunikaci ohledně odběru posypového materiálu:

dále jen „prodávající“

a

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
se sídlem: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň,
zastoupená:

pověřeným zaměstnancem
u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 710 
DIČ:25220683

zapsána:
IČO: 25220683
bank. spojení:
tel.:
fax:
kontaktní osoba:

dále jen „kupující“

uzavírají tuto Rámcovou kupní smlouvu ve smyslu ust. .<8 2079 a násl. z.ák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník:

I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu posypový materiál (dále 

také „zboží“), a to za podmínek stanovených touto smlouvou, a kupující se zavazuje zboží 
převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

2. Zboží bude kupujícímu dodáváno za účelem jeho využití jako posypových materiálů při zimní 
údržbě komunikací, a to v množstí a druhu, jak je sjednáno v této smlouvě.

II. Vlastnosti zboží
1. Veškeré dodávané zboží musí mít stanovené vlastnosti a kvalitu, musí odpovídat všem 

technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním normám pro daný druh zboží. Zboží 
musí v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou plně vyhovovat účelu, pro který je 
dodáváno.

III. Cena a platební podmínky
1. Cena zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy - Ceník posypových materiálů - ZÚK 

2019/2020. Ceny jsou uvedeny včetně nakládky platné po celou dobu smlouvy.
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2. Smluvní strany se dohodly, že kupující může od prodávajícího odebrat zboží v 
maximální celkové výši 500.000,- Kč bez DPH, a to pro celou dobu účinnosti této smlouvy, 
když kupující není povinen takové množství odebrat.

3. K cenám bez DPH uvedeným v ceníku bude připočtena daň dle platné legislativy.

4. Cena za zboží je splatná na základě faktury vystavené a doručené kupujícímu. Faktura - daňový 
doklad bude obsahovat náležitosti běžné v obchodním styku, náležitosti daňového dokladu 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a náležitosti obchodní listiny ve smyslu 
ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Přílohou faktury musí být 
doklady o převzetí zboží kupujícím.

5. Smluvní strany se dohodly, že prodávající bude vystavovat faktury jedenkrát měsíčně s datem 
zdanitelného plnění vždy poslední kalendářní den příslušného měsíce, za který je fakturováno. 
Přílohou faktury bude vždy písemný předávací protokol dle bodu IV.2.

6. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení, min. však 21 kalendářních dnů 
ode dne doručení faktury kupujícímu. Pokud faktura neobsahuje všechny uvedené náležitosti a 
přílohy, má kupující právo fakturu vrátit k doplnění. V takovém případě nastane splatnost kupní 
ceny až dnem, který je jako den splatnosti vyznačen v dodatečně doručené řádné faktuře, ne 
však dříve, než uplynutím 21 kalendářních dnů ode dne doručení takové řádné faktury 
kupujícímu.

7. Faktura - daňový doklad musí být doručena na adresu kupujícího:
emailovou adresu fakturyt/zjpmdp.cz ve formátu PDF nebo ISDOC.

8. Platba bude provedena bezhotovostním platebním převodem na účet prodávajícího uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

9. Pro případ pozdního placení faktur, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení.

IV. Uzavírání dílčích kupních smluv, Ostatní ujednání
1. Adresa uskladnění zboží, které je předmětem dodání dle této smlouvy ve prospěch kupujícího, 

je smluvními stranami dohodnuta na: Radčická ul.2794/6, u Kalikovského Mlýna, Plzeň

2. Smluvní strany se dohodly, že dílčí kupní smlouva (objednávka) na základě této smlouvy bude
uzavřena vždy na základě osobního odběru zboží kupujícím, který je oprávněn dostavit se 
kdykoliv osobně dle jeho aktuálních potřeb do místa uskladnění zboží a požádat o vydání zboží 
v množství jím určeném. Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu okamžitě vydat, a to 
v požadovaném množství, v kterýkoliv den a jakoukoliv hodinu dle předchozí telefonické 
dohody na tel. čísle O výdeji skutečného množství zboží bude vyhotoven
písemný předávací protokol (doklad o převzetí zboží), který bude vždy přiložen k faktuře dle 
článku III.

3. Očekávaný odběr zboží na základě této Rámcové kupní smlouvy je stanoven v maximální výši 
180 tun zboží za celou dobu trvání této smlouvy.

4. Kupující není povinen odebrat množství zboží uvedené v čl. IV. odst. 3 této smlouvy, aleje 
oprávněn odebrat množství zboží pouze v rozsahu dle své skutečné potřeby, s ohledem 
na klimatické podmínky. Tuto skutečnost prodávající bere na vědomí a zároveň deklaruje 
dostupnost zboží v maximálním rozsahu po celou dobu trvání této smlouvy.

č. smlouvy kupujícího: č. 977/2019/PMDP
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5. Smluvní strany tímto sjednávají, že pověří-li kupující k odběru zboží osoby, které pro něho 
provádí posyp, je povinen předložit prodávajícímu seznam čísel SPZ aut, kterými budou zboží 
odvážet. K okamžiku uzavření této smlouvy se jedná o tato vozidla: Renault 6P3 63-83, Renault 
6P4 02-62, MB Unimog PMB 05-22, Nissan Čabstar 6P7 51-65, Nissan PMB 31-58. Případná 
změna v seznamu SPZ aut, které budou odvážet zboží, bude ze strany kupujícího prodávajícímu 
včas sdělena.

č. smlouvy kupujícího: č. 977/2019/PMDP

V. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od účinnosti smlouvy do 30. 04. 2020. 

V měsících říjen, listopad a duben je zapotřebí odběr zboží předem domluvit na tel. čísle: 
725 456 860

2. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

3. Kupující může od této Rámcové kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nedodrží 
ustanovení čl. II o požadované kvalitě zboží a čl. IV odst. 2 o vydání zboží v požadovaný čas.

4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny za souhlasu obou smluvních stran pouze 
formou písemného dodatku.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že kupující je právnickou osobou, v níž má většinovou 
majetkovou účast územní samosprávný celek, a proto se na tuto smlouvu (dále také jen 
„smlouva“), v souladu s § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRS“), vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Registr smluv“).

6. Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní v Registru smluv kupující, 
a to ve verzi pro uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní 
tajemství dle občanského zákoníku a bude v celém svém rozsahu nejpozději do 30 kalendářních 
dnů po podpisu této smlouvy zveřejněna.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění 
v Registru smluv.

8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a po jejím přečtení prohlašují, že tato 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, že tato nebyla ujednána 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: č. 1 Ceník posypových materiálů -ZÚK 2019/2020

Příloha je nedílnou součástí této smlouvy.

VPlzni^dne:
li -w- 7019


