
RÁMCOVÁ kupní SMLOUVA
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Kupující:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku:

Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace zakázky a 
smlouvy:

(dále jen jako „Objednatel") 
na straně jedné

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprková 795/1. 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

COLAS CZ, a.s.
se sídlem v Rubeška 215/1,190 00 Praha 9
IČO:26177005
DIČ: CZ26177005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 
j ed n a j íc
bankovní spojení: Raíffeísenbank a. s., č. účtu: 5030013729/5500
e-mail:

Skanska Asfalt s. r. o.
se sídlem v Olomouc, Hodolany, Pavelkova 1133/6
IČO:24123641
DIČ: CZ24123641
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55850 
j ed n a j íc í
bankovní spojení: ING Bank, č. účtu: 1000568207/3500
e-mail:|



STRABAG Asfalt s. r.o.
se sídlem v Soběslavi, Na Švadlačkách 478, Soběslav II, PSČ 392 01
IČO: 25186183
DIČ: CZ25186183
zapsaná v obchodním rejstříku vedeněm Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
8452 
j ed n a j íc í
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., č. účtu: 1001061264/5500
e-mail:

SILASFALTs. r. o.
se sídlem v Ostrava, Kunčice, Slezská Ostrava, Štěpaňákova 693/14 
IČO: 62302370 
DIČ: CZ62302370
zapsaná N^bchodnínn^jstříkin^edeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7924 
j ed n a j íc
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., č. účtu: 1001061264/5500 
e-mail:

Obalovna Lipník s. r. o.
se sídlem v Českých Budějovicích, Pražská 495/58, 370 04 Českě Budějovice 
IČO:05637589 
DIČ: CZ05637589
zapsaná v obchodním rejstříku vedeněm Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
25616 
j ed n a j íc í
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. účtu: 7207872/0800 
e-mail:|

KARETA s.r.o.
se sídlem v Bruntále, Krnovská 1877/51, 792 01
IČO:62360213
DIČ: CZ62360213
zapsaná v obchodním rejstříku vedeněm Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 8072 
jednající
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 190776490297/0100
e-mail:|

SILNICE MORAVA s.r.o.
se sídlem v Krnově, Revoluční 904/30, 794 01
IČO:25357352
DIČ: CZ25357352
zapsaná v obchodním rejstříku vedeněm Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 9631 
j ed n a j íc í
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 166058472/0300
e-mail:

(dále jednotlivě jako „Dodavatel" a společně jako „Dodavatelé")

na straně druhé



(Objednatel a Dodavatel/é jednotlivě jako „Smluvní strana" a společně jako „Smluvní strany")

uzavřely tuto

Rámcovou dohodu o dodávkách zboží

Preambule

Objednatel provedl dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázce, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách") zadávací řízení k veřejně zakázce „Dodávka 
obalovaných směsí ACO8, ACOll a ACL16 na rok 2021-2022" (dále jen „Zadávací řízení") na uzavření 
těto Rámcově dohody o dodávkách (dále jen „Rámcová dohoda").

Tato Rámcová dohoda vymezuje podmínky týkající se dílčích veřejných zakázek na pořízení 
opakujících se dodávek a postup při uzavírání následných prováděcích smluv - objednávek. Prováděcí 
smlouvou se rozumí dohoda mezi vybraným Dodavatelem a Objednatelem uzavřená postupem dle 
zákona o veřejných zakázkách a těto Rámcově dohody, na jejímž základě vybraný Dodavatel poskytne 
dodávku zboží Objednateli a tato bude uzavřena ve formě objednávky (dále jen „Prováděcí 
smlouva"). Tato Rámcová dohoda dále vymezuje základní smluvní podmínky Prováděcích smluv.

I.
Předmět Dohody

1. Předmětem těto Rámcově dohody jsou dodávky níže uvedených druhů zboží:

část 3 - ACL 16 pro střediska SSMSK Bruntál, Frýdek Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava

v souladu se specifikací uvedenou v zadávacích podmínkách k Zadávacímu řízení a v [Příloze č. l| 
těto Rámcově dohody a specifikací uvedenou v nabídkách jednotlivých dodavatelů.

2. Objednatel je oprávněn vyzvat Dodavatele k předložení nabídky na dodávku zboží v souladu s 
touto Rámcovou dohodou. Objednatel není povinen takovou výzvu učinit.

3. Dodavatel, se kterým bude uzavřena Prováděcí smlouva, se zavazuje dodávat Objednateli zboží 
za podmínek uvedených v těto Rámcově dohodě a následně uzavřeně Prováděcí smlouvě, ve 
sjednaněm sortimentu, množství, jakosti a čase a převádět na Objednatele vlastnickě právo ke 
zboží.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit za zboží dodaně v souladu s touto Rámcovou dohodou a 
Prováděcí dohodou cenu sjednanou v příslušně Prováděcí smlouvě.

5. Bližší specifikace a požadavky Objednatele na zboží budou vymezeny v objednávce dle čl. II odst. 
3 těto Rámcově dohody.

6. Zboží bude dle těto Rámcově dohody dodáváno za účelem převážně pro zajištění oprav a údržby 
pozemních komunikací ve správě objednatele, nebude-li v Prováděcí smlouvě sjednán jiný účel.

II.
Prováděcí smlouvy a postup jejich uzavření

1. Na základě Prováděcí smlouvy poskytuje Dodavatel dílčí plnění z rámce sjednaněho touto 
Rámcovou dohodou. Počet Prováděcích smluv je neomezený.

2. Plnění zadávaná dle Prováděcích smluv jsou veřejnými zakázkami ve smyslu zákona o veřejných 
zakázkách a budou v souladu s ustanovením § 132 odst. 3 písm. b) zákona o zadávání veřejných 
zakázek uzavírány postupem podle tohoto ustanovení.

3. Postup vedoucí k uzavření Prováděcí smlouvy je stanoven takto:



Objednatel objedná zboží u dodavatele dle následujícího klíče - nejnižší bodová hodnota 
dodávky, přičemž bodová hodnota dodávky je stanovena následovně:

Bodová hodnota dodávky = Cena za 1 t zboží (1 Kč = 1 bod) + (vzdálenost obalovny k místu 
pokládky *2*50)

V případě, že vybraný dodavatel nebude schopen z momentálních kapacitních důvodu dodávku 
splnit, uzavře objednatel objednávku s dodavatelem v druhěm pořadí atd.

III.
Cena za plnění dle Prováděcích smluv

1. Cena za dodávky poskytovaná Dodavatelem bude stanovena jako součin odebraněho množství 
zboří v tunách * jednotková cena dodavatele (viz příloha č. 1 těto rámcově dohody).

2. Veškerá ceny dohodnutá v těto Rámcově dohodě a Prováděcích smlouvách jsou ceny v korunách 
českých. Cenu nelze jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou.

3. Dodavatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena za dodávku zboží dle konkrětní 
Prováděcí smlouvy již v sobě bude zahrnovat nejen veškerá režijní náklady Dodavatele spojeně s 
plněním dle těto Rámcově dohody a Prováděcí smlouvy, ale taká i dostatečnou míru zisku 
zajišťující řádně plnění těto Rámcově dohody a Prováděcí smlouvy z jeho strany. Cena za dodávku 
zboží dle konkrětní Prováděcí smlouvy bude cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být 
změněna.

4. Cena zboží bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne účinnosti 
změny.

IV.
Platební podmínky

1. Daňově doklady budou vystavovány Dodavatelem vždy za kalendářní měsíc, ve kterěm k dodávce 
zboží došlo. Nedílnou součástí každěho daňověho dokladu budou vážní lístky prokazující předání 
a převzetí zboží potvrzeně Objednatelem.

2. Daňový doklad musí obsahovat číslo těto Rámcově dohody a náležitosti řádněho daňověho 
dokladu podle příslušných právních předpisů, zejměna pak zákona o dani z přidaná hodnoty a 
zákona o účetnictví v platněm znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající 
náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto Rámcovou dohodou, je Objednatel oprávněn 
zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Dodavateli, aniž se dostane do prodlení se splatností; 
lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovněho doručení náležitě doplněněho či opraveněho 
daňověho dokladu Objednateli.

3. Splatnost daňověho dokladu vystaveněho Dodavatelem je do 30 kalendářních dnů ode dne jeho 
doručení Objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, a to doporučeným dopisem 
nebo osobně, na adresu sídla Objednatele, či na jiná místo uvedená Objednatelem. Zaplacením 
se pro účely těto Rámcově dohody rozumí den odepsání příslušně částky z účtu Objednatele.

4. Objednatel neposkytuje Dodavateli jakákoliv zálohy na cenu.

V.
Doba, místo a podmínky plnění dodávek dle Prováděcích smluv

5. Dodavatel je povinen dodat Objednateli zboží v termínu dle požadavku objednatele. Místem 
dodání zboží je sídlo dodavatele - jeho výrobny.



6.

1.

2.

Každá dodávka zboží bude vybavena vážním listem, který bude potvrzen oběma Smluvními 
stranami při předání a převzetí zboží a bude sloužit jako protokol o předání a převzetí zboží.

VI.
Záruční podmínky, odpovědnost za vady

Dodavatel zaručuje Objednateli, že zboží dodaně v souladu s touto Rámcovou dohodou bude:
a) použitelně v Českě republice. Zejměna v těto souvislosti Dodavatel zaručuje Objednateli, 

že zboží získalo veškerá nezbytná osvědčení pro užití zboží v Českě republice, pokud je 
takově osvědčení dle právního řádu Českě republiky vyžadováno. V případě požadavku 
objednatele budou v průběhu dodávek předloženy průkazní a kontrolní zkoušky 
obalovaná směsi provedená nezávislou akreditovatnou laboratoří

b) odpovídat druhu, jakosti a provedení stanoveným v těto Rámcově dohodě,
c) bez materiálových, výrobních či jiných vad,
d) bez právních vad. Dodavatel v těto souvislosti zaručuje Objednateli, že ohledně zboží 

není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky týkající se zboží, a 
pokud Dodavatel není výrobcem zboží, že Dodavatel uhradil cenu za zboží dle dohody, na 
základě která toto zboží nabyl,

e) bezpečně, zejměna že toto zboží neobsahuje radioaktivní materiály a jiná nebezpečně 
látky a věci, která se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech,

f) splňovat veškerá nároky a požadavky českěho právního řádu a příslušných norem.

Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na jakost na dobu 36 měsíců ode dne převzetí zboží 
Objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků (jedná se o polotovar, záruka je platná při 
správněm zpracování v souladu s ČSN). Objednatel je povinen záruční vady oznámit Dodavateli 
nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel 
nemůže užívat zboží pro jeho vady, za která odpovídá Dodavatel.

Zboží má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu s touto Rámcovou dohodou, poruší-li Objednatel 
tuto Rámcovou dohodu, zejměna má zboží vady, pokud nebylo dodáno v sjednaněm druhu, 
množství a jakosti.

b)
c)

Dodavatel prohlašuje, že zboží nemá žádná právní vady, zejměna že:
a) je oprávněn převěst bez dalšího vlastnická právo ke zboží na Objednatele,

zboží není zatíženo zástavními, předkupními, nájemními či jinými právy třetích osob. 
Objednatel je oprávněn toto zboží užívat a prodávat dále třetím osobám na území celěho 
světa, aniž by byl povinen uzavírat s třetími osobami zvláštní dohody a aniž by mu vůči 
třetím osobám vznikaly jakákoli jiná závazky.
Objednatel je povinen jakákoliv zjištěná právní vady oznámit Dodavateli nejpozději do 30 
dnů od jejich zjištění. Dodavatel odpovídá za zjištěná právní vady, jež mu Objednatel 
oznámil v těto lhůtě.

d)

5. Dodavatel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o možných nevhodných a 
nebezpečných vlivech, která mohou způsobit nahlášená vady.

6. Dodavatel je povinen dodat náhradní zboží za zboží vadně ve lhůtě 10 dnů od uplatnění tohoto 
nároku. Nedodá-li Dodavatel náhradní zboží za zboží vadně v těto lhůtě nebo oznámí-li Dodavatel 
před uplynutím těto lhůty Objednateli, že náhradní zboží nedodá, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od těto Rámcově dohody nebo Prováděcí smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z 
kupní ceny.

7. Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá kupní cena. Objednatel:
a) není v prodlení s úhradou kupní ceny až do vyřešení reklamce,
b) není povinen platit kupní cenu ve výši odpovídající jeho nároku na slevu, jestliže 

reklamace je vyřešena poskytnutím slevy z kupní ceny.



8. Uhradil-li Objednatel kupní cenu před uplatněním reklamace, může požadovat její vrácení do 
výše slevy nebo v případě odstoupení od těto Rámcově dohody nebo Prováděcí smlouvy její 
plnou výši spolu s úrokem ve výši 0,1 % denně z vraceně částky, a to od okamžiku zaplacení ceny 
do doby jejího vrácení.

9. Jestliže před uplatněním reklamace Objednatel zboží nebo jeho část prodal nebo zboží zcela nebo 
zčásti spotřeboval, je oprávněn vrátit Dodavateli pouze zboží neprodaná nebo nespotřebovaná. V 
takověm případě se výše vraceně kupní ceny přiměřeně sníží o cenu již prodaněho nebo 
spotřebovaněho zboží.

10. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady zboží není dotčen nárok Objednatele na náhradu 
škody a ušlěho zisku.

11. Veškerá činnosti nutně či související s reklamací vad činí Dodavatel sám na svě náklady 
v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo 
neomezil činnost Objednatele.

VII.
Sankce

1. V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad zboží nebo dodávkou náhradního zboží je 
Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výšil.000,- Kč za každý den prodlení.

2. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je Objednatel 
povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví 
výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanskěho zákoníku, v platněm znění.

3. Uplatněním jakákoliv smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklá škody a ušlý 
zisk v celám rozsahu způsobená škody.

4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě.

Vlil.
Závazky smluvních stran při plnění

1. Dodavatel je povinen pověřit plněním závazků z těto Rámcově dohody pouze ty zaměstnance, 
kteří jsou k tomu odborně způsobilí.

2. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto Rámcovou 
dohodou stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí v listinně nebo elektronická podobě 
prostřednictvím doporučeně pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla Smluvních stran 
uvedených v záhlaví těto Rámcově dohody. Písemná komunikace prostřednictvím doporučeně 
pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá Smluvní strana převezme od 
poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle těto Rámcově 
dohody za doručenou patnáctěho dne od podání písemně zprávy či dokumentu Smluvní stranou 
k poštovní přepravě.

3. Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům Dodavatele během plnění předmětu těto Rámcově 
dohody, je-li to nezbytně, přístup na příslušná pracoviště Objednatele a součinnost nezbytnou k 
provedení předmětu plnění. Dodavatel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele příslušně 
bezpečnostní předpisy.

4. Při plnění těto Rámcově dohody je Dodavatel vázán touto Rámcovou dohodou, zákony, obecně 
závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito 
normami nebo zájmy Objednatele. Dodavatel je povinen včas písemně upozornit Objednatele na 
zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se



zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto 
upozornění trvá na svých pokynech. Dodavatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v těto 
příčinně souvislosti.

5. Dodavatel se zavazuje:

a) informovat neprodleně Objednatele o všech skutečnostech majících vliv na plnění dle 
těto Rámcově dohody,

b) plnit řádně a ve stanoveněm termínu svě povinnosti vyplývající z těto Rámcově dohody,
c) požádat včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádněho plnění těto 

Rámcově dohody,
d) na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá o 

schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně nalěhavých případech je 
možno tento termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit.

6. Dodavatel není oprávněn postoupit ani převěst jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z těto 
Rámcově dohody bez předchozího písemněho souhlasu Objednatele.

IX.
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na zboží

Vlastnictví ke zboží dodaněmu na základě těto Rámcově dohody přechází na Objednatele okamžikem 
podpisu protokolu o předání a převzetí zboží (vážního listu) Objednatelem. Tímto okamžikem taktěž 
přechází na Objednatele nebezpečí škody na zboží. Tím není dotčeno ustanovení článku VI. odst. 5.

X.
Doba trvání této Rámcové dohody

Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi stranami této 
Rámcové dohody.

1.

2. Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 7. 2022.

3. Tato Rámcová dohoda zcela zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných 
důvodů, písemnou dohodou Smluvních stran, nebo z důvodů uvedených v této Rámcové dohodě.

4. Tato Rámcová dohoda zaniká zčásti předčasně před sjednanou dobou trvání vůči jednomu 
z Dodavatelů ze zákonných důvodů, písemnou dohodou Smluvních stran, nebo z důvodů 
uvedených v této Rámcové dohodě a dále odstoupením:

a) Objednatele, pokud příslušný Dodavatel bude déle než 5 dnů v prodlení s předáním zboží dle této 
Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy, nebo nějakým jiným způsobem poruší tuto Rámcovou 
dohodu nebo Prováděcí smlouvu,

b) Objednatele, pokud příslušný Dodavatel bude déle než 5 dnů v prodlení s odstraněním vad zboží 
dle této Rámcové dohody nebo příslušný Dodavatel opakovaně, tj. nejméně 2 krát, bude v 
prodlení s odstraněním vad zboží,

c) Objednatele, pokud kvalita či jakost dodaného zboží od příslušného Dodavatele opakovaně, tj. 
nejméně 2 krát, vykáže nižší než smluvenou kvalitu či jakost,

d) Objednatele, pokud příslušný Dodavatel opakovaně, tj. nejméně 2 x, poruší svou povinnost dle 
této Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy. Objednatele, je-li příslušný Dodavatel v likvidaci 
nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

5. Objednatel má právo odstoupit od této Rámcové dohody i bez udání důvodů.



6. V případě částečného zrušení této Rámcové dohody vůči jednomu z Dodavatelů se ruší tato 
Rámcová dohoda pouze v rozsahu vzájemných práv a povinností dotčeného Dodavatele a 
Objednatele. Vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody ohledně zbylých 
Dodavatelů a Objednatele zůstávají zachována.

7. Tato Rámcová dohoda se ruší, pokud počet Dodavatelů klesne pod tři.

8. Účinky zrušení této Rámcové dohody nastanou ke dni zrušení.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel je od Dodavatelů, kteří jsou účastníky této Rámcové dohody, po uplynutí každého 
roku její účinnosti oprávněn požadovat, maximálně v rozsahu, který byl požadován v Zadávacím 
řízení na uzavření této Rámcové dohody, prokázání kvalifikace nebo její části. Objednatel je 
povinen Dodavatelům pro účely prokázání splnění kvalifikace poskytnout lhůtu alespoň v 
rozsahu, v jakém byla stanovena lhůta pro prokazování splnění kvalifikace při zadávání této 
Rámcové dohody. Dodavatele, který neprokáže splnění požadované kvalifikace, není Objednatel 
oprávněn vyzvat k poskytnutí plnění nebo k podání nabídky do doby prokázání požadované 
kvalifikace.

2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
obchodního zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Rámcové dohody 
nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně.

3. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud 
příslušný dle místa sídla Objednatele.

4. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, dohoda či řízení některé 
Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této 
Rámcové dohody. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této 
Rámcové dohody jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato Rámcová dohoda může být zveřejněna podle zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. 
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dohoda zveřejněna ve lhůtě/době tří měsíců od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část Rámcové dohody nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

6. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v jednom vyhotovení podepsaném elektornickými podpisy 
smluvních stran.

7. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, 
uveřejnění v registru smluv.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací zpracovány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této 
smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace



při zpracování osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochrané 
osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského 
kraje, příspévkové organizace, www.ssmsk.cz .Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této 
Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnéní, připojují své podpisy a 
prohlašují, že tato Rámcové dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté 
tísné.

Rámcovou dohodu přezkoumal ve vztahu k VZ





Příloha č. 1

Výrobna COLAS CZ a. s.

Obalovna Sedlnice

Cena za tunu 
bez DPH

DPH

%

Cena za tunu vč. DPH

1 2 3 4

část 3 - ACL16 1 259 21 1523

Výrobna Skanska Asfalt s. r. o.

Obalovna Paskov

Cena za tunu 
bez DPH

DPH

%

Cena za tunu vč. DPH

1 2 3 4

část 3 - ACL16 1430 21 1 730,30

Výrobna STRABAG Asfalt s. r. o.

Obalovna Kylešovice

Cena za tunu
bez DPH

DPH

%

Cena za tunu vč. DPH

1 2 3 4

část 3 - ACL16 1390 21 1 681,90

Výrobna STRABAG Asfalt s. r. o.

Obalovna Polanka

Cena za tunu 
bez DPH

DPH

%

Cena za tunu vč. DPH

1 2 3 4

část 3 - ACL16 1370 21 1 657,70

Výrobna SILASFALT s. r. o.

Obalovna Ostrava - Kunčice

Cena za tunu
bez DPH

DPH

%

Cena za tunu vč. DPH

1 2 3 4

část 3 - ACL16 1470 21 1 778,70

Výrobna SILASFALT s. r. o.

Obalovna Šenov u Nového Jičína

Cena za tunu
bez DPH

DPH

%

Cena za tunu vč. DPH

1 2 3 4

část 3 - ACL16 1470 21 1 778,70

Výrobna Obalovna Lipník s. r. o.

Obalovna Lipník nad Bečvou

Cena za tunu
bez DPH

DPH

%

Cena za tunu vč. DPH

1 2 3 4

část 3 - ACL16 1560 21 1 887,60



Výrobna KARETA s. r. o.

Obalovna Bruntál

Cena za tunu 
bez DPH

DPH

%

Cena za tunu vč. DPH

1 2 3 4

část 3 - ACL16 1650 21 1 996,50

Výrobna SILNICE MORAVA s. r. o. Cena za tunu
bez DPH

DPH

%

Cena za tunu vč. DPH

1 2 3 4

část 3 - ACL16 1560 21 1 887,60


