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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 
 

Smlouva o pravidelných dodávkách zboží na rok 2017 mezi: 
 

1. Smluvní strany: 
Brenntag  CR s.r.o. 
Sídlo: Mezi Úvozy 1850/1,Horní Počernice, 193 00 Praha 9 
IČO: 49613464                     DIČ: CZ49613464 
Bank. Spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupená: Ing.Viktorem Janouškovcem,Ing. Martinou Dvořákovou 
Zapsaná v OR: Společnost je zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze - odd.C, vložka 
20937  
(dále jen prodávající) 

a 
DIAMO,  státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek  
Sídlo :Příbram, ul. 28.října 184, PSČ 261 13 
IČO: 00002739  DIČ: CZ00002739  
Bank. spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupená: Ing. Zbyňkem Skálou – ved. o. z. – pro věci smluvní 
              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zapsaný v OR.: Městský soud v Praze, odd. A, vložka 27458 
(dále jen kupující) 
 

sjednali podle zákona č. 89/2012 Sb. - Občanského zákoníku tuto kupní smlouvu: 
 

 
 

2. Předmět plnění, kupní cena, místo plnění a dodání 
 
Kód produktu     název produktu                   balení          MJ       cena za MJ     množství na r. 2017 
hmotnost                 bez DPH 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
453323             Uhličitan sodný             pytel   25             kg               6,85 Kč               16 000 kg 
 
440055             Hydroxid sodný kapalný   kontejner 1 m3 = 1500 kg   6,35 Kč/kg          40 000 kg 
       Jednorázově 2 kontejnery = 3000 Kg 
 
440775             Síran hlinitý                  pytel   40             kg                6,05 Kč               18 000 kg 
       Jednorázově  2palety =1920 kg 
 
 
 

Ceny jsou platné do 31.12.2017, změny cen jen v případě velkých  pohybů cen na trhu, vždy 
však oznámené s předstihem min. 21 dní a projednané s kupujícím 
 
Místo plnění dodávek: 
 
Čistírna důlních vod Příbram II, Příbram - Dubenec u Příbrami 
Čistírna důlních vod Příbram I-Bytíz 
Čistírna důlních vod Okrouhlá Radouň 
Po dohodě s prodávajícím lze místo dodání určit též jinde. 
 

 
 

3. Termín plnění:  
 

Dodávky max. do 7 dnů po objednání, ve výjimečných případech a za zvlášť dojednaných 
podmínek možno tyto snížit až na 24 hodin (v pracovních dnech)po objednání nebo dle dohody. 
V případě, že prodávající nedodrží termín dodání dle čl. 4., je kupující oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z hodnoty nedodaného zboží za každý den prodlení. 
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4. Způsob objednávání zboží:  
 

Zboží bude objednáno písemnou objednávkou faxem, e-mailem, nebo telefonicky.  
Kontaktní osoby kupujícího, které jsou oprávněny zadávat písemná požadavky Prodávajícímu 
v souladu s touto smlouvou: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní osoby prodávajícího, které jsou oprávněny přijímat požadavky Kupujícího v souladu 
s touto smlouvou:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
5. Platební podmínky: 

 
Platby za dodávku předmětu plnění Smlouvy budou prováděny bezhotovostními převody na 
základě faktur Prodávajícího. Právo na zaplacení smluvní ceny předmětu plnění Smlouvy vzniká 
Prodávajícímu řádným a včasným splněním jeho závazku způsobem a v místě plnění v souladu s 
touto Smlouvou. 
Ocitne-li se kupující v prodlení v platbě jakýchkoliv splatných faktur, je prodávající oprávněn 
s okamžitou účinností zastavit dodávky zboží až do doby, než kupující splní svoji povinnost, 
případně od smlouvy odstoupit. 
Obě strany se dohodly na splatnosti faktur 30 dnů ode dne jejich doručení. Na faktuře bude 
uvedené vždy číslo objednávky.  

 
Adresa kupujícího na doručení faktury: 
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek, sídlo Příbram, ul. 28. října 184, 
PSČ 261 13  

 
6. Platnost smlouvy 

 
Tato smlouva je sjednána na dobu určitou do 31.12.2017. 
Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).  
Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS 
dle  zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve 
smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
zajistí DIAMO, státní podnik.  

 
7. Záruky za jakost: 

 
Prodávající se zavazuje, že součástí dodávek bude zejména Dodací list a doklady nutné 
k převzetí a k užívání zboží a jiné atesty dle platných norem. S první dodávkou předá prodávající 
i aktuální bezpečnostní list každé dodávané chemikálie. 
 
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu a každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení. 

 
 
 

V Praze 1.2.2017      V Příbrami dne 1.2.2017 
 

 
……………………………………………..                             …………………………………………….. 
 Ing. Viktor Janouškovec 

Jednatel      Ing. Zbyněk Skála, vedoucí o.z.  
 
 
……………………………………………..                             …………………………………………….. 
 Ing. Martina Dvořáková  
 Jednatelka 
    

Prodávající                                                                         Kupující 


