
  Strana 1 z(e) 4 

KUPNÍ SMLOUVA č. 9-KM-2017-OV 

I. 

Smluvní strany 
OBJEDNATEL: 

 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 

  Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 

zapsán v OR: Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147 

zastoupený:  Ing. Ladislav Lejsal, předseda představenstva 

bankovní spojení:  KB Kroměříž, č.ú.: 2002691/0100  

IČ: 49451871 

DIČ: CZ49451871 

        

DODAVATEL: 

 Brenntag CR s. r. o. 

 Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9 

zastoupený: Ing. Viktor Janouškovec – jednatel 

 Ing. Martina Dvořáková - jednatelka 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,  

                                 číslo účtu: 1001044253/5500 

IČ: 49613464 

DIČ: CZ49613464 

zapsaný v OR: Městským soudem v Praze v oddílu C, č. vl. 20937 

II.  

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka HYDROXIDU SODNÉHO 25% o celkovém 
množství cca 80 t/6 měsíců, cca 160t/rok a HYDROXIDU SODNÉHO 30% o celkovém 
množství cca 80 t/6 měsíců, cca 160t/rok, včetně dopravy v autocisternách prodávajícího. 
Závoz 1x týdně v množství 8-14 tun. 

2. Dodavatel se zavazuje dodat předmětné zboží na níže uvedené místo plnění a 
objednatel se zavazuje objednané předmětné zboží odebrat a uhradit sjednanou kupní 
cenu podle podmínek uvedených v této smlouvě. Celkové skutečné odebrané množství 
může kolísat v toleranci ± 5 %. 

III. 
Místo plnění  

Místem plnění je ČOV Holešov. 

Dodací podmínka dle INCOTERMS 2010:  DAP Holešov  
     Hydroxid sodný bude dodán jako volně ložený autocisternami (po cca 20 t). 
 

IV. 
Doba plnění kupní smlouvy 

 

Zahájení plnění: březen 2017                          Ukončení plnění: 30.6.2017 
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Jednotlivé dodávky budou realizované v průběhu celého období dle požadavku 
objednatele.     

V. 
Cenové podmínky 

1. Cena předmětu kupní smlouvy je uvedena v českých korunách (CZK): 

 

 cena za 1 tunu u 25 %: xxxxx CZK bez DPH xxxxx CZK s DPH 21% 

 cena za 1 tunu u 30 %: xxxxx CZK bez DPH xxxxx CZK s DPH 21% 

 celková cena zakázky:  xxxxx CZK bez DPH xxxxx CZK s DPH 21% 

 

    Veškeré cenové údaje na faktuře musí být vždy uvedeny bez DPH a s DPH a to včetně 
dopravy do místa plnění a včetně všech souvisejících poplatků. 

 

2. Změna ceny je možná pouze v případě, že se při realizaci vyskytnou skutečnosti, které 
nebyly v době sjednání smlouvy známy, dodavatel je nezavinil a ani nemohl předvídat a 
tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

3.  Změna ceny musí být řešena dodatkem k této kupní smlouvě. 

 
VI. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Platba za předmět zakázky bude provedena na základě soupisu skutečně provedených a 
odsouhlasených dodávek po předání předmětu zakázky dle aktuální objednávky. 
Nedílnou součástí faktury musí být potvrzený dodací list. Bez tohoto soupisu je daňový 
doklad neplatný. 

3. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet dodavatele v termínu do 
30 dnů po předání faktury objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání 
peněžních prostředků z účtu objednatele. 

4. Dodavatel musí garantovat výši jednotkových cen dodávaného materiálu uvedených ve 
smlouvě ode dne podpisu smlouvy do dne 30. 6. 2017. 

5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč. 

VII. 
Obchodní podmínky 

 
 

 

1. Celkové množství zboží pro dané období je 80 t/6 měsíců, cca 160t/rok  25 % NaOH a 80 
t/6 měsíců, cca 160t/rok 30 % NaOH. Dodávka bude realizována v dílčích plněních, 
objednatel bude upřesňovat velikost dílčích plnění zvlášť pro každý měsíc. Upřesnění 
budou dodavateli předávána v písemné formě a budou obsahovat požadavky na plnění v 
daném měsíci. 

2. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a 
organizační potřeby a vybranému dodavateli z takového posunu za žádných okolností 
nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad 
škod. 

3. Dodávka hydroxidu sodného musí být provedena dodavatelem do 5kalendářních dnů od 
potvrzení konkrétní objednávky. Objednávka musí být provedena písemně formou emailu 
na email: marketa.rousalova@brenntag.cz a monika.pribylova@brenntag.cz  Pokud 

mailto:marketa.rousalova@brenntag.cz
mailto:monika.pribylova@brenntag.cz
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nedojde k potvrzení ze strany dodavatele do 3 pracovních dnů od zaslání objednávky 
objednatelem dodavateli, objednávka (tedy návrh na uzavření smlouvy) zaniká. 

IX. 
Ostatní ujednání 

 

1. Smluvní pokuta za prodlení s dodáním předmětu zakázky na základě konkrétních 
objednávek objednatele činí 0,05 %za každý započatý den prodlení oproti potvrzenému 
termínu realizace dodávky. 

2. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody. 

3. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká dodavateli právo 
účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení        
po lhůtě splatnosti. 

 
4. Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 1.000.000,- Kč coby minimálního limitu 
pojistné částky. Pojistný certifikát je dodavatel povinen na požádání objednateli předložit. 
Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu 
provádění díla. V případě porušení kterékoliv z povinností dodavatele, uvedených 
v tomto článku smlouvy, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody. 

X. 
Podstatné porušení smlouvy 

 

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti s možností 
odstoupení od smlouvy pokládají: 

a) nedodání zboží v plném objemu; 

b) nedodržení ujednání o jakosti; 

c) nezaplacení kupní ceny kupujícím řádně a včas.  

XI. 
Vyšší moc 

 

1.  V případě vyšší moci jsou smluvní strany po dobu jejího trvání zproštěny povinností 
vyplývajících ze smlouvy. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které nastaly po uzavření 
smlouvy v důsledku nepředvídatelných událostí, které smluvní strany nemohou odstranit, 
jako např. válka, živelné katastrofy, stávky organizované příslušnou odborovou ústřednou 
apod. 

2. Smluvní strany jsou povinny neprodleně telefonicky nebo faxem ohlásit příslušné druhé 
straně vznik nebo ukončení vyšší moci a následovně to potvrdit doporučeným dopisem.  
Na požádání předloží smluvní strana dovolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně 
důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. 

3. Jestliže v důsledku vyšší moci nedojde k plnění dodávek ve smyslu odst. 1 a smluvním 
stranám vzniknou náklady z tohoto důvodu, hradí každá smluvní strana své takto vzniklé 
náklady. 

4. Jestliže v průběhu vyšší moci dohodne dodavatel s objednatelem náhradní způsob 
dodávek, vynucený vyšší mocí, a s tímto způsobem plnění dodávek budou spojeny vyšší 
náklady, bude tyto náklady hradit objednatel. 
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5. Jestliže by se splnění smlouvy v důsledku vyšší moci posunulo o více než 1 měsíc, 
vyhrazují si obě strany právo na sjednání nových dodacích lhůt nebo na odstoupení od 
smlouvy. 

 

                                                                 XII. 

Platnost smlouvy 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na období do 30.6.2017.  

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu obou smluvních stran. 

3. Smlouva může být ukončena: 

a) písemnou dohodou obou smluvních stran; 

b) jednostranné odstoupení od smlouvy s dvouměsíční vypovídací lhůtou. 

c) odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran, pokud dojde k jejímu podstatnému 
porušení podle článku X. této smlouvy. 

4. Při ukončení platnosti kupní smlouvy shora uvedenými způsoby musí smluvní strany 
vyrovnat všechny vzájemné pohledávky a závazky. 

 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Kupní smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků 
odsouhlasených oběma stranami. 

2. Kupní smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž po dvou 
obdrží každá ze smluvních stran. 

3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právem a právním 
řádem České republiky.  

4. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu kupujícího. 

5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitá a srozumitelná a že není uzavírána 
v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek 

6. Obě strany berou na vědomí, že údaje v této smlouvě uvedené budou uveřejněny v 
registru smluv (dle zák.č. 340/2016 Sb., v platném znění). 

7. Dodavatel prohlašuje, že obchodním tajemstvím nebo součástí obchodního tajemství 
jsou tyto údaje: odstavec V. Cenové podmínky – jednotková cena za tunu a pro účely 
uveřejnění smlouvy v registru smluv je znečitelňuje. 

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 
 
V Kroměříži dne:                                                                V Praze dne:. 
 
 

Za objednatele: Za dodavatele: 
 
 
………………………………..                                              ………………………………. 

   Ing. Ladislav Lejsal Ing. Viktor Janouškovec 
   předseda představenstva 
 

 
                                                                     …...........................................
  Ing. Martina Dvořáková 


