Číslo smlouvy Prodávajícího: SMLD-58/1195/HOČ/45/2021
číslo smlouvy Kupujícího: 43/2021

SMLOUVA O DODÁVKÁCH ZBOŽÍ
Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
n Pardubice. Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná
;aná ^bchodnínyejstřlk^vf
jedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
čislo účti
Email:____________
zastoupená Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem
Zástupci oprávněni jednat ve věcech smlouv\

(dále jen „Prodávající“)
a
TANNACO, a.s.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14489,
zastoupená Zdeňkem Skarvadou, předseda správní rady,

(dále jen „Kupující“)
Prodávající a Kupující společně dále jen „Smluvní strany" nebo jednotlivé „Smluvní strana“

uzavřeli níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2079 a násl zák. č 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tuto smlouvu o dodávkách zboží.

Úvodní ustanoveni
Obé Smluvní strany se dohodly na uzavřeni této Smlouvy o dodávkách zboží, a to s cílem
vymezit základní a obecné podmínky jejich obchodního styku, včetně vymezení jejich základních práv
a povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu.
Smlouva o dodávkách zboží je uzavírána s ohledem na záměr Prodávajícího směřující k prodeji
zboží a vůli Kupujícího nakupovat předmětné zboží.

Předmět smlouvy
1.1. Prodávající se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy o dodávkách zboží (dále jen
„Smlouva") ve formě dílčích plnění dodávat Kupujícímu zboží, které je označeno v souladu s technickou
specifikací odsouhlasenou oběma Smluvními stranami, a to konkrétné výrobky tohoto označeni:
A) Posypová sůl NaCI
B) Solanka NaCI
(dále také „Zboží")
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1.2. Prodávající se zavazuje po dobu platnosti Smlouvy prodat Zboží v maximálním množství
podle odběrných míst dodáni a harmonogramu předpokládaného odběru uvedeného v bodu 1.4
Smlouvy:

Odběrné misto/sklad SŮS Pk

posypová sůl
v tunách
max. celkem

Pardubice (Doubravice)

350

solanka NaCI v m3 počet vozidel k nakládce
max. celkem
pro plněni předmětu díla'
150

2*

• počet vozidel Kupujícího pro plnění zakázky
Konkrétní specifikace vozidel - viz příloha Č.1.

1.3. Kupující se zavazuje po dobu platnosti Smlouvy odebírat od Prodávajícího v rozsahu
Smlouvy předmětné zboží a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží.
1.4. Smluvní strany se dohodly, že maximální měsíční odběr Zboží bude činit 1/5 z celkového
množství Zboží z každého odběrného místa uvedeného v čl. 1.2 Smlouvy a dále, že maximální denní
odběr za kalendářní den u Zboží „solanka” uvedeného v čl. 1.1 pism. B) Smlouvy je limitován dle článku
1.5 Smlouvy. V případě překročeni limitu maximálního měsíčního nebo denního odběru Zboží podle
věty první tohoto odstavce nebo při překročeni sjednaného max. množství Zboží celkem v tunách nebo
v m3 podle jednotlivých odběrných míst podle čl. 1.2. Smlouvy je Prodávající oprávněn další dodávku
Zboží Kupujícímu odmítnout. V tomto případě nemá Kupující nárok na náhradu škody, která mu
s odmítnutím dodáni dalšího Zboží vznikne.
1.5. Odběr Zboží uvedeného včl. 1.1 písm. B) Smlouvy je na místě jeho odběru limitován
výrobní kapacitou zařízeni Prodávajícího (6 m3 za 24 hodin pro odběrné místo Pardubice dle odst. 2.1.1.
této Smlouvy). V případě požadavku Kupujícího na odběr Zboží uvedeného v čl. 1.1 písm. B) Smlouvy
přesahující okamžitou výrobní kapacitu výrobního zařízeni solanky a skladovou zásobu Prodávajícího
pro jeho vlastní potřebu, je Prodávající oprávněn dodávku Zboží uvedeného v čl. 1.1 písm. B) Smlouvy
Kupujícímu odmítnout dodat. V tomto případě nemá Kupující nárok na náhradu škody, která mu
s odmítnutím dodání Zboží vznikne.

Kupní cena
2.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za jednotlivé druhy dodaného Zboží
a dodané služby podle odst. 2.1.1 a to:
2.1 1 Odběrné místo Pardubice (Doubravice):
A)
B)
C)
D)
E)

Posypová sůl NaCI do sjednaného množství odběru 200 tun
1760,00 Kč/tunu bez DPH
Posypová sůl NaCI nad sjednané množství odběru 200 tun
2080,00 Kč/tunu bez DPH
Manipulační poplatek 185,00 Kč bez DPH za každé jednotlivé naložení sypače nakladačem
Solanka NaCI......................................................... 1,50 Kč/litr bez DPH
Paušální platbu za každý kalendářní den od 1.11.2021 do 31.3.2022 včetně ve výši 970,00 Kč
bez DPH

Paušální platbu podle bodu 2.1.1., pism. E) Smlouvy je Kupující povinen hradit po celou dobu trvání
Smlouvy.
(dále jen „Cena“)

2.2. V případě změny cen Zboží má Kupující právo odstoupit od této Smlouvy.
2.3. Prodávajícímu vzniká právo účtovat Kupujícímu Cenu za dodané Zboží stanovenou ve
smyslu čl. 2.1 Smlouvy okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.
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2.4. Bude-li Kupující v prodleni s úhradou kupní Ceny nebo jakékoli její části delším než 10 dnů,
má se za to, že tato Smlouva byla porušena podstatným způsobem.
2.5. Cena uvedená v článku 2.1 je pevnou Cenou. Smluvní strany si ujednávaji, že Cena za
Zboží nebude po dobu trváni Smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv
výše vynaložených nákladů souvisejících se zajištěním Zboží a jeho prodeje a dodáni ani jakýchkoliv
jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Prodávající na základě této Smlouvy či obecné závazných
právních předpisů povinen.
2.6. K Ceně bude připočtena DPH podle příslušných právních předpisů.
2.7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zněni a náležitosti obchodní
listiny ve smyslu § 435 zákona č. 89/2012 Sb. Faktura musí dále obsahovat soupis množství Zboží
odebraného Kupujícím ve fakturovaném období v členění dle jednotlivých položek uvedených v odst.
2.1 této Smlouvy. V soupisu musi být dále uvedena cena za každou z fakturovaných položek a celková
částka, vždy v členěni částka bez DPH, sazba DPH a částka s DPH.
2.8. Kupující má právo fakturu ve lhůté 5 dní po doručení daňového dokladu vrátit Prodávají
címu, aniž by došlo k prodleni s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo neobsahuje-li náleži
tosti podle příslušných právních předpisů a Smlouvy, V případě vrácení faktury Prodávajícímu pro ne
správné údaje je Kupující povinen nesprávné údaje označit nebo na ně jiným vhodným způsobem upo
zornit. Nová lhůta splatnosti v délce podle článku 2.11. Smlouvy počne znovu plynout ode dne doručeni
bezvadné faktury Kupujícímu.
2.9. Nedojde-li kontrolou Prodávajícího u faktury vrácené dle odst. 2.8 nebo u plněni věcných
podmínek ke shledáni pochybeni, je oprávněn Kupujícímu fakturu vrátit bez změny lhůty splatnosti.
V tomto případě nová lhůta splatnosti podle odst. 2.8 neběží.
2.10 V případě, že Kupující vrátí fakturu podle odst. 2.8 opakovaně a poukáže na jiný ne
správný údaj nebo náležitost, než již učinil, nebo vrátí fakturu s poukázáním na stejný údaj, na který již
při předchozím vrácení poukázal a Prodávající postupoval dle odst 2.9 je Prodávající oprávněn poza
stavit dodáváni Zboží Kupujícímu. V tomto případě neni pozastaveni dodáváni Zboží porušením povin
ností Prodávajícího dle této Smlouvy.
2.11. Cena je splatná do 14 (slovy čtrnácti) dnů od doručeni faktui^^božHCuouiicímu, a to
bezhotovostninwřevodem na bankovní účet Prodávajícího vedený u
číslo

2.12. Kupující se zavazuje průběžné hradit Prodávajícímu za odebrané Zboží a dodané
Služby Cenu, a to na základě faktur vystavovaných Prodávajícím vždy k 15. dni a poslednímu dni
každého měsíce.
2.13 Faktura je považována za proplacenou okamžikem odesláni příslušné částky z účtu
Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího uvedeného na faktuře.
2.14. Prodávající je oprávněn zaslat Kupujícímu fakturu v listinné nebo elektronické formě.
2.15. Faktury vystavené Prodávajícím a zasílanévelektronické formě budou zasílány Kupují
címu na kontaktní elektronickou adresu Kupujicihc^mm^s tím, že musí být dodržena faktu
rační adresa.
2.16. Faktury vystavené Prodávajícím a zasílané v listinné podobě budou zaslány na následu
jící kontaktní adresu Kupujícího:

Tannaco a.s.
Kolínská 1
290 01 Poděbrady
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III.
Dodací podmínky
3.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zboží bude dodáno Prodávajícím Kupujícímu na
náklady Prodávajícího, a to v místech provozoven Prodávajícího uvedených v bodě 1.2 a 1.4 Smlouvy,
a do množství uvedeném v bodě 1 2 a 1.4 Smlouvy naložením, načerpáním na a do vozidel Kupujícího
specifikovaných v příloze č. 1 Smlouvy. Kupující je oprávněn vozidla uvedená v příloze č. 1 Smlouvy
nahradit vozidly jinými. V případě nahrazeni vozidla uvedeného v příloze č. 1 Smlouvy vozidlem jiným,
oznámí Kupující tuto skutečnos^rodávaiiclmu bez prodleni a to písemné, prostřednictvím e-mailové
pošty na email Prodávajícího ^^^^^^^^nejpozději 8 hodin před požadavkem nakládky na
střediscích Prodávaiicih^^^^této skutečnosti je také povinen informovat odpovědnou osobu
Prodávajícího na tel^^^^^^^l Nesplni-li Kupující tyto povinnosti, je Prodávající oprávněn nakládku
Zboží Kupujícímu na toto náhradní vozidlo odmítnout.
3.2. Smluvní strany se pro účel Smlouvy dohodly na způsobu vykazování množství dodaného
Zboží takto:
1) Posypová sůl bude vykazována v jednotkách tuna s přesnosti na dvě (2) desetinná místa.
Váhový výpočet odběru nakládky probíhá vážením ověřeným měřidlem, a to elektronickými váhami
PFREUNDT WK 50 umístěnými na nakladači v místě nakládky s přesností vážení 0,5 - 1%.
2) V případě poruchy elektronických vah bude posypová sůl vykazována v jednotkách tuna
s přesnosti na dvě (2) desetinná místa jako váhový rozdíl mezi váhou nakladače příslušného odběrného
místa (místo nakládky) Prodávajícího s prázdnou lžíci nakladače v tunách s váhou toho stejného
nakladače s plně naloženou lžicí posypové soli. Váhový rozdíl nakladače podle věty první pro odběrné
místo Pardubice-Doubravice činí 1,52 tuny Rozdíl váhy nakladače dle první věty tohoto odstavce bude
množstvím posypové soli naložené jednou lžicí tohoto nakladače na vozidlo Kupujícího, což Smluvní
strany činí nesporné (dále jen „Zjištěná váha"). Váhový výpočet provedené nakládky posypové soli
(množství Zboží) bude tedy při každé nakládce vozidla Kupujícího proveden vynásobením množstvím
naložených lžic na vozidlo Kupujícího se Zjištěnou váhou.
3) Solanka bude vykazována v litrech. Množství odebrané solanky bude provedeno vizuálním
odečtem poměrových hladinových měřidel na nádržích na vozidlech Kupujícího. Celkový objem nádrží
na solanku NaCI v litrech podle jednotlivých vozidel je uveden v příloze č. 1 Smlouvy Kupující odpovídá
za shodu deklarovaných údajů celkového objemu nádrží podle jednotlivých vozidel uvedených v příloze
č. 1 Smlouvy a skutečným objemem nádrži. V případě, že dojde Prodávajícím ke zjištění rozdílu mezi
deklarovanými údaji celkového objemu nádrži na solanku NaCI podle jednotlivých vozidel uvedených
v příloze č. 1 Smlouvy a skutečným objemem nádrži na solanku NaCI na jednotlivých vozidlech je
Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího zaplaceni smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy
pěttisíc korun českých) za každý jednotlivý případ zjištěni Zaplacením smluvní pokuty neni dotčen
nárok Prodávajícího na náhradu vzniklé škody.
3.3. Kupující je povinen prostřednictvím odpovědné osoby (dispečera) Kupujícího telefonicky
oznámit na příslušné odběrné místo Prodávajícího záměr provedeni nakládky Zboží na jednotlivé
vozidlo Kupujícího, a to vždy v předstihu minimálně 1 hodiny před požadovanou nakládkou, aby
Prodávající byl schopen nakládku materiálu řádně zajistit. O telefonické výzvě k nakládce provede
odpovědná osoba Prodávajícího záznam do dispečerského deníku Prodávajícího. Stejné tak
Prodávající zaznamená provedenou nakládku (y) do nákladového listu příslušného odběrného místa
(vzor nákladového listu jako příloha č. 2 Smlouvy). Pokud interval mezi požadovanými jednotlivými
nakládkami na jednotlivých odběrných místech bude kratší než 1 hodina, oznámí odpovědná osoba
(dispečer) Kupujícího tuto skutečnost odpovědné osobě Prodávajícího k zajištění nepřetržité nakládky
Stejným způsobem oznámí odpovědná osoba (dispečer) Kupujícího Prodávajícímu ukončení
požadavku nakládky (odběru Zboží) na příslušném odběrném místě Prodávajícího.
3.4. Nedojde - li k včasnému oznámeni záměru zahájeni nakládky Kupujícím, není nezajištění
nakládky porušením povinnosti Prodávajícího dle této Smlouvy.
3.5. Vyzve - li Kupující Prodávajícího k zajištěni provedeni nakládky Zboží a Zboží neodebere
nebo neoznámí - li ukončeni nakládky (odběru Zboží) podle čl 3.3. Smlouvy je Prodávající oprávněn
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požadovat od Kupujícího zaplacení smluvni pokuty ve výši 5 000,- Kč (slovy péttislc korun českých) za
každý jednotlivý případ porušeni povinnosti.
3.6. Prodávající splní svůj závazek dodat objednané Zboží v okamžiku, kdy toto Zboží řádně a
včas předá Kupujicimu v misté nebo způsobem určeným podle čl. 3 1a čl. 3.2. Smlouvy.
3.7. Kupujíc! je povinen zabezpečit k nakládce Zboží taková vozidla, která umožni provedení
nakládky nakladačem Prodávajiciho, tzn. výška horní hrany nástavby vozidla Kupujícího (sypače) bude
v maximální výšce 3,4 m.
3.8. Obé Smluvní strany se vzájemné dohodly, že Zboží bude předáno na základě fyzické
přejimky Zboží uskutečněné mezi oprávněnými pracovniky Prodávajícího a oprávněnými pracovníky
Kupujícího, kterými jsou řidiči vozidel uvedených v příloze č. 1 Smlouvy, připadné náhradních vozidel
dle odst. 3.1. Smlouvy, přičemž výsledek fyzické přejimky (hodnota naložené posypové soli v tunách
na vozidlo, zaokrouhlena na dvě desetinná místa, hodnota solanky v litrech) Zboží bude oprávněným
pracovníkem Prodávajícího u posypové soli vytištěn na vážnim lístku s průpisovým způsobem výkazu
(v případě poruchy elektronických vah vyznačen v nákladovém listě Prodávajícího) v případě solanky
odebrané množství bude vyznačeno v nákladovém listě Prodávajícího, a vždy potvrzen podpisem
oprávněného pracovníka Kupujícího. Výsledek fýzické přejimky Zboži sdělí oprávněný pracovník
Prodávajiciho oprávněné osobě Kupujícího bezprostředné po nakládce zboží.
3.9. Odmitne-li oprávněný pracovník Kupujícího potvrdit přejimku Zboži podle odst. 3.8.
Smlouvy, je Prodávající oprávněn další dodávku Zboži Kupujícímu odmítnout. V tomto případě nemá
Kupující nárok na náhradu škody, která mu s odmítnutím dodáni dalšiho Zboží vznikne.
3.10. Při nakládce Zboží, jsou nakládána vozidla obvykle v pořadí, v jakém k mistu nakládky
přijela. V případě příjezdu vice vozidel než dvou (2) a v případě kalamitních nebo mimořádných
povětrnostních situacích mají vždy přednost vozidla Prodávajícího před jinými vozidly. Při nakládce
Zboží uvedeného.v čl. 1.1 písm. B) Smlouvy mají přednost vozidla Prodávajícího před jinými vozidly
vždy.
3.11. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za vady Zboží vzniklé nevhodnou dopravou a
uskladněním na vozidlech či jiným nevhodným uskladněním.
IV.
Zánik smlouvy
4.1. Tento závazkový vztah založený mezi oběma Smluvními stranami touto Smlouvou před
uplynutím doby trvání závazkového vztahu dle čl. VI. Smlouvy zaniká, nastane-li některá z niže
uvedených právních skutečností:
A. Písemnou dohodou obou Smluvních stran, a to ke dni uvedenému v takovéto dohodě, jinak
ke dni následujícímu po dni uzavření dohody o zániku závazkového vztahu.
B. Odstoupením od Smlouvy, přičemž kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna od této
Smlouvy odstoupit, je-li tak ujednáno v této Smlouvě nebo byla-li Smlouva jednáním druhé Smluvní
strany porušena podstatným způsobem, a to vždy po předchozím upozornění na porušeni Smlouvy s
poskytnutím náhradní lhůty k odstranění stavu porušeni Smlouvy a s upozorněním na možnost
odstoupení od Smlouvy. Odstoupením Smlouva zaniká ke dni doručeni projevu vůle směřujícího k
odstoupeni od Smlouvy. Účinky odstoupení se řídi ustanovením občanského zákoníku.
C. Jednostrannou výpovědí, přičemž kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna i bez uvedeni
důvodu svým jednostranným právním úkonem vypovědět tuto Smlouvu. Výpovědní doba činí 1 (slovy:
jeden) měsic a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena druhé Smluvní straně.
4.2. Dojde-li k zániku Smlouvy před uplynutím doby trváni závazkového vztahu dle čl. V.
Smlouvy, dohodly se obě Smluvní strany na tom, že Kupující odebere veškeré Zboži, předané podle čl.
III. Smlouvy, přede dnem zániku Smlouvy.
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V.
Doba trváni závazkového vztahu
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od data účinnosti Smlouvy do 31. 3. 2022.
VI.
Doručováni
6.1. Smluvní strany prohlašuji, že adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou současně
adresami pro doručováni
6.2. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny sidla či adresy pro doručování se budou
bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti informovat. V případě porušeni této povinnosti nesou
odpovědnost za škodu, která v důsledku této skutečnosti vznikne
VII.
Společná ustanoveni
7.1. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídi prvním řádem České republiky, zejména
pak příslušnými ustanoveními občanského zákonfku.
7.2 Spory vzniklé mezi Smluvními stranami v souvislosti s plněním Smlouvy, bude rozhodovat
věcné a mistně příslušný soud v České republice, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný
soud Prodávajiciho.
7.3. Kupújlci bere na vědomí, že Prodávajici je dle příslušných právních předpisů povinen
zveřejnit smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu přesáhne 50 tis. Kč bez DPH, a zároveň
souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně jejich příloh. Ustanoveni zvláštních právních předpisů týkající
se uveřejněni Smlouvy a souvisejících následků nejsou jakýmkoli ustanovením Smlouvy dotčena;
Kupujici prohlašuje, že Smlouva ani její přílohy neobsahuji žádné informace, pro něž by bylo možné
uplatnit některou ze zákonem stanovených výjimek z povinnosti uveřejněni.
7.4. Obé Smluvni strany výslovně prohlašuji, že ve věcech plněni této Smlouvy je:

7.5. Smluvni strany této Smlouvy potvrzuji, že si jsou vědomy, že s účinnosti od 25. května 2018
je zpracováni a ochrana osobních údajů regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních
údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo též „GDPR") a též i souvisejicimi národními právními předpisy. Obě
Smluvni strany se při plněni této Smlouvy zavazují jednat v souladu s Nařízením a souvisejícími
právními předpisy
7.6. Při plnění této Smlouvy a činnostech s tim souvisejících, jako je zejména uzavřeni této
Smlouvy, komunikace zástupců Smluvních stran a jejich zaměstnanců, plněni závazků a právních
povinnosti vyplývajících ze Smlouvy, může být kterákoliv ze Smluvních stran příjemcem osobnleh údajů
týkajících se druhé Smluvni strany (je-li Smluvní strana fyzickou osobou), nebo zástupců, zaměstnanců
či reprezentantů druhé Smluvni strany (je-li Smluvní strana právnickou osobou) (dále jen "osobni
údaje"). Vedle postaveni přijemce může být kterákoliv ze Smluvních stran této Smlouvy současné i
správcem anebo zpracovatelem osobních údajů získaných od druhé Smluv! strany, stanovl-li tak
Nařizeni či související právní předpis
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7.7. Obě Smluvní strany berou na vědomi že při plnění této Smlouvy může docházet i ke
zpracování osobních údajů, které si vzájemné při plněni této Smlouvy poskytly (zpřístupnily), či
kterákoliv ze stran poskytla (zpřístupnila) druhé Smluvní straně. V této spojitosti obě Smluvní strany
prohlašují, že k poskytnuti (zpřístupnění) osobních údajů druhé Smluvní straně disponuji od subjektu
údajů potřebnými souhlasy či jinými právními tituly, stanovi-li tak právní předpis.
Každá ze Smluvních stran je povinna plnit závazky, které ji vyplývají z Nařízeni a souvisících právních
předpisů při nakládáni s osobními údaji, jako je například plnění informační povinnosti vůči subjektu
údajů. Ta ze Smluvních stran, která je příjemcem osobních údajů, se zavazuje, že zajistí odpovídající
úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů dle Nařízeni a souvisejících právních předpisů.
7.8. Dále je příjemce osobních údajů, které mu byly v souvislosti s touto Smlouvou předány
(zpřístupněny), oprávněn tyto osobni údaje případné zpracovávat jen pro účely splněni této Smlouvy,
anebo pro účely oprávněných zájmů, nebo případně z jiných zákonných titulů. Ta ze Smluvních stran,
která je příjemce osobních údajů od druhé Smluvní strany, je povinna druhé Smluvní straně na její
písemnou žádost ve lhůté do 30 kalendářních dni od uplatněni žádosti: a) doložit v písemné formě
způsob ochrany předaných (zpřístupněných) osobních údajů vč. uvedeni technických a organizačních
opatřeni přijatých k zabezpečeni ochrany osobních údajů, b) sdělit v písemné formě, zda-li dochází ke
zpracování předaných (zpřístupněných) osobních údajů a pokud ano, jakým konkrétním způsobem, c)
sdělit v písemné formě jakoukoliv informaci (informace) vyplývající z ust. čl. 14 odst. 1 a odst. 2.
Nařízeni, d) vykonat veškeré právní povinnosti, které se váži (odpovídají) k právům případné
uplatněným subjektem údajů dle Nařízeni a souvisejících právních předpisů a o jejich splněni vydat
druhé Smluvní straně písemné potvrzeni.
7.9. V souvislosti s výskytem pandemie COVID-19 jsou obě smluvní strany povinné při plněni
této kupní smlouvy dodržovat aktuální platná nařízení Vlády ČR, místních samospráv a dalších orgánů
ochrany zdraví a aktuální interní pokyny a nařízení Prodávajícího v odběrných místech plněni této
smlouvy. Řidiči vozidel Kupujícího jsou povinni používat v místech plnění této smlouvy ochranu
dýchacích cest (rouškou, ústenkou, respirátorem, apod.) a to po celou dobu přítomnosti v areálu
Kupujícího Mimo místo nakládky soli a místo pro plněni solanky nesmi řidiči Kupujícího opustit kabinu
vozidla a nesmí vstupovat ani vjíždět do jiných částí areálu Prodávajícího. Porušení podmínek tohoto
ustanovení Smlouvy se považuje za porušeni Smlouvy Kupujícím podstatným způsobem.
Vlil.
Závěrečná ustanovení
8.1. Obsah této Smlouvy, s nímž jsou obě Smluvní strany plné srozuměny, je vyjádřením jejich
svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.
8.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
8.3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po vzájemné dohodě obou Smluvních stran, a to
pouze v písemné formě.
8.4. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom vyhotovení.
8.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Seznam vozidel Kupujícího
Příloha č. 2 Vzor nákladového listu odběrného místa Prodávajícího
Prodávající:

13. 10. 2021

Kupující: 14, 10, 2021

V Pardubicích dne:

V Poděbradech dne:

Číslo smlouvy Prodávajiciho: SMLD-58/1195/HOČ/45/2021
Číslo smlouvy Kupujícího: 43/2021

Příloha č. 1

SEZNAM VOZIDEL KUPUJÍCÍHO
RZ vozidla
Kupujícího*

Středisko nakládky
Prodávajícího
kontakt

Objemová kapacita
nádrže solanky v litrech

Objemová kapacita
sypaci nástavby v m3

3 000
3 000

8,00

[Pardubice:
(

8,00

*RZ vozidel a kapacity nástaveb oznámí Kupující Prodávajícímu postupem podle čl. 3.1 Smlouvy

Příloha č. 2
NÁKLADOVÝ LIST VZOR

Nákladový list odběrného místa_____ Cestmistrovstvi: Pardubice_________ 2020 (rok)/n (měsíc) /1 (list t.)
Tannaco a.s.

Vozidlo
kupujícího:

Objem solankové nádrže (max):

Datum
nakládky

Čas
nakládky

RZ:

xxx xxxx

Hmotnost 1 plné lžíce

xxxx 1

sůl (NaCI)
sol
doplněno
sůl celkem [tj
celkem (l|
z elektronických vah
(příp přepočtem)'
nádrže) (přepočet)

JCB 3XC RZ: E01 4942

Nakladač
prodávajícího:

řidič PRODÁVAJÍCÍHO
jméno

podpis

1,521

řidič KUPUJÍCÍHO
jméno

podpis

