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KUPNÍ SMLOUVA č. 39-KM-2020-OV 
 

uzavřená dle příslušných ustanovení zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Kupující    
 
Kupující:  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž  
Jednající:   XXX  
IČ:  49451871 
DIČ: CZ49451871 
Zápis v OR: B 1147 vedená u Krajského soudu v Brně  
Kontaktní osoba zadavatele: XXX 
Telefon: XXX 
E-mail: XXX 
 
 
2. Prodávající:   
 
Název dodavatele: Brenntag CR s.r.o. 
Sídlo: Mezi úvozy 1850/1, Horní Počernice, 193 00 Praha 9  
Jednající:  XXX 
 XXX 
IČ:  49613464 
DIČ:  CZ49613464 
Č. účtu:   XXX 
Zápis v obchodním  
rejstříku nebo jiné evidenci: C 20937 vedená u Městského soudu v Praze 
Kontaktní osoba: XXX 
Telefon: +420 739 243 048 
E-mail: XXX 
Kontakt pro objednávky: XXX 
E-mail pro objednávky: XXX 
 
   
 

II. 
Význam a účel smlouvy 

 
1. Účelem této smlouvy je řádné a včasné splnění dodávky hydroxidu sodného pro 

zakázku s názvem „Hydroxid sodný – NaOH, pro ČOV Holešov“. 
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III. 
Předmět smlouvy 

 
1. Na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených se prodávající zavazuje dodat 

kupujícímu hydroxid sodný – NaOH za podmínek a způsobem dále uvedeným (dále 
také jen zboží) 

2. Prodávající se zavazuje převést vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího a 
kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. 

3. Prodávající bude dodávat zboží kupujícímu v průběhu roku 2021 v množství 
požadovaném kupujícím na základě písemného požadavku kupujícího odeslaného 
minimálně 14-dní před požadovanou dodávkou zboží prodávajícímu. 

4. Podle aktuální potřeby kupujícího se předpokládá, že dodávky zboží budou realizovány 
přibližně v měsíčních intervalech. 

5. Zboží bude dodáváno na základě výše uvedeného požadavku kupujícího v množství 
cca 15 tun na ČOV Holešov, a to včetně manipulace (naplnění úložných nádrží) 

6. Po dobu roku 2021 předpokládá kupující odběr cca 180 t NaOH v 25% koncentraci a 
360 t v 30% koncentraci. 

 
 

IV. 
Kvalitativní požadavky na zboží 

 
1. Zboží musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních 

předpisů a českých a evropských norem ČSN a EN.  
2. Prodávající se zavazuje dodat zboží v množství a kvalitě dohodnuté ve smlouvě, jinak 

v kvalitě, která odpovídá účelu smlouvy.  
 
 

V. 
Doba, místo, způsob a jakost plnění 

 
1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v průběhu roku 2021. 
2. Místem plnění je ČOV Holešov.  
3. Nebezpečí za škodu na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího 

okamžikem převzetí zboží kupujícím.  
4. Převzetím se pro účely této smlouvy rozumí okamžik podpisu předávacího 

protokolu/dodacího listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po úplném 
splnění dílčí dodávky dle této smlouvy.  

5. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud prodávající zboží nedodá řádně a včas, 
zejména pokud prodávající nedodá zboží v dohodnutém množství nebo kvalitě. 

 
 

VI. 
Kupní cena a platební podmínky 

  
1. Kupující se za předmět plnění uvedený v čl. III. této smlouvy zavazuje prodávajícímu 

zaplatit kupní cenu ve výši: 
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Cena bez DPH:  XXX Kč / 1t 25% NaOH 
DPH:    XXX Kč / 1t 25% NaOH 
Cena vč. DPH:  XXX Kč / 1t 25% NaOH 
 
Cena bez DPH:  XXX Kč / 1t 30% NaOH 
DPH:    XXX Kč / 1t 30% NaOH 
Cena vč. DPH:  XXX Kč / 1t 30% NaOH 
 

2. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena bezhotovostním převodem na účet 
prodávajícího uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy, a to na základě faktury vystavené 
prodávajícím po převzetí dílčího plnění potvrzeného podpisem předávacího 
protokolu/dodacího listu za dodávku požadovaného množství zboží. 

3. Kupující uhradí cenu do 30 dnů od doručení faktury. Závazek splatnosti kupní ceny je 
splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.  

4. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu. Na faktuře musí být 
uveden druh a množství dodaného množství zboží a též název této veřejné zakázky 
dle čl. II této smlouvy. 

5. Kupní cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena dohodou podle zák. č. 
526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a jedná se o cenu za kompletní 
dodávku 1t zboží, v níž je zahrnuta doprava, manipulace a další s tím spojené náklady 
prodávajícího. 

6. Smluvní strany se dohodly, že jednotková kupní cena dle této smlouvy – viz odst. 1 
tohoto článku smlouvy může být změněna na základě změny vstupů prodávajícího, 
případně z jiných důvodů, které musí být sděleny prodávajícím kupujícímu před 
uskutečněním dílčí dodávky, která bude realizována za cenu odlišnou od ustanovení 
odst. 1 tohoto článku smlouvy. Změna ceny je přípustná v maximální výši +/- 10% od 
sjednané ceny dle této smlouvy. 

 
 

VII. 
Sankční ujednání, odstoupení od smlouvy 

 
1. Nedodrží-li prodávající lhůtu stanovenou pro dodání zboží dle článku V. odst. 1 této 

smlouvy, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a prodávající je povinen uhradit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.  

2. Nedodrží-li kupující lhůtu splatnosti celkové kupní ceny uvedenou v čl. VI. odst. 2, je 
povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01% z nezaplacené části 
celkové kupní ceny za každý započatý den prodlení.  

3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že dodávka zboží 
nebude odpovídat technické specifikaci požadované kupujícím v zadávacím řízení, na 
základě, kterého byla tato kupní smlouva uzavřena, nebo pokud prodávající řádně 
nesplní dodávku v termínu stanoveném v čl. V. odst. 1 této smlouvy.  

4. V případě odstoupení nemá prodávající nárok na odstupné. Odstoupení je účinné 
okamžikem jeho doručení prodávajícímu. Při odstoupení od smlouvy z důvodu 
nesplnění termínu dodávky je prodávající povinen uhradit kupujícímu vzniklou škodu. 

5. V případě vadného plnění se strany budou řídit příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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VIII. 
Záruční podmínky  

 
1. Na dodaný zboží poskytuje prodávající základní záruční dobu 12 měsíců. Záruční lhůta 

počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího protokolu. 
2. Hlášení závad a reklamací přijímá prodávající na kontaktech uvedených v předávacím 

protokolu souboru věcí. 
3. V ostatním se záruka za jakost řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 
 
 
 

IX. 
Ostatní ujednání 

 
1. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě 

bez písemného souhlasu kupujícího. 
2. V případě, že kupujícímu bude obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými 

subjekty na jejich základě stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje 
obsažené v této smlouvě, souhlasí prodávající s jejich zveřejněním nebo 
zpřístupněním. 

3. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je prodávající 
povinen poskytnout kontrolním orgánům a kupujícímu veškerou potřebnou součinnost 
při výkonu finanční kontroly. 

4. Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny 
daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní 
pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti. 

 
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto 

smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – technické listy zboží. Příloha č.2 – 
SAP nabídka. 

3. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé 
smlouvy. 

4. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, 
zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro 
případné nástupce smluvní strany. 

5. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit 
smírnou cestou.  

6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. 
Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. Každá změna smlouvy musí být před jejím schválením 
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smluvními stranami posouzena s ohledem na ustanovení § 82 zákona o veřejných 
zakázkách. 

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

 
 
 
Za prodávajícího:                                                      Za kupujícího: 
 

 

V Praze, dne……………….                V Kroměříži , dne:…………… 

 
 
 
 
…………..…………………………………          ………..……………………………… 
           XXX                                             XXX 
             předseda představenstva   
 
 
 
…………..…………………………………   
           XXX                                          
          
 


