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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA na dodávky betonů a písku 
uzavřená mezi: 

 

 

 

Smluvní strany:                          

   

Prodávající:   BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 

  IČ: 26374919    DIČ: CZ26374919  

Zastoupená: Janou Krýslovou a Michaelem Köpplem, prokuristy 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  

číslo účtu: 1083005097/5500 

    Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

    soudem v Praze, oddíl A, vložka 58610 

 

a 

  

Kupující:   Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor  

IČ: 62502565     DIČ: CZ62502565 

Zastoupená: Michalem Polaneckým, jednatelem společnosti 

    Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

  č.účtu: 0700846349/0800 

    Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v Českých Budějovicích, 

    odd. C, vložka 4797 

 

 

 

 

I.  

Předmět plnění 
 

1.  Předmětem plnění dle této smlouvy (zbožím) jsou výroba, dodávky betonových směsí a 

dodávky písku pro Technické služby Tábor s.r.o. za podmínek dále uvedených v této smlouvě. 

 

2.  Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, sjednané kvalitě, 

čase a místě, podle dále uvedených podmínek a převést na něho vlastnické právo. Kupující se zavazuje 

toto sjednané množství od prodávajícího odebrat a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu. 

 

3.  Dodávky betonových směsí a písku bude prodávající dodávat z betonárny v Táboře na základě 

jednotlivých objednávek kupujícího. Prodávající se zavazuje, že se při výrobě a dodávání čerstvé 

betonové směsi bude řídit požadavky ZTKP (zvláštní technické kvalitativní podmínky staveb) stavby, 

TKP (Technické kvalitativní podmínky staveb) v platném zněni a příslušnými a platnými ČSN. 

 

II. 

Místo plnění 

 

1.    Konkrétní místo plnění bude vždy upřesněno kupujícím v objednávce. 

 

 

 

III. 

Objem dodávek 

 

1. Skutečné množství betonových směsí se bude řídit potřebami kupujícího; jeho rozdělení podle 

jednotlivých druhů bude určeno kupujícím. 

 

2. Další upřesňování dodávek bude prováděno dle této smlouvy. 
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IV. 

Podmínky dodání předmětu plnění 

 

1.   Předmět plnění bude prodávajícím dodáván po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy. 

 

2.  Sjednané podmínky dodávky betonové směsi a její specifikaci mohou ze strany kupujícího 

měnit v průběhu betonáže pouze příslušný odpovědný mistr nebo stavbyvedoucí. 

 

3.  Odpovědný zástupce kupujícího je povinen ve smyslu občanského zákoníku bez zbytečného 

odkladu uplatnit vůči prodávajícímu veškeré námitky proti dodávanému množství a vizuálně 

kontrolovatelným vlastnostem čerstvého betonu. Odpovědným zástupcem kupujícího potvrzené a 

nereklamované dodací listy a výkazy výkonů čerpadel betonových směsi se považují za nesporné a 

jsou podkladem pro fakturaci. To však nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za skryté vady dodané 

betonové směsi, které vyjdou najevo až po provedení příslušných laboratorních testů, a tím i za 

náhradu škody prokazatelně takto způsobenou kupujícímu. 

 

4.  Po vyčerpání betonové směsi si nechá řidič autodomíchávače potvrdit převzetí čerstvé 

betonové směsi a čas odjezdu z místa plnění od odpovědného zástupce kupujícího. Současně mu předá 

originál dodacího listu, který zůstává na stavbě. 

 

5.  Řidiči prodávajícího obsluhující autodomíchávače jsou povinni dodržovat na stavbě předpisy 

BOZP, používat průjezdové trasy stanovené kupujícím a při výjezdu ze staveniště na veřejné 

komunikace zkontrolovat vozidlo a zbavit jej hrubých nečistot. 

 

6.   Rozdíl mezi objednaným množstvím čerstvé betonové směsi a skutečně dodaným množstvím 

po jejím přečerpání z důvodu tzv. ztratného jde k tíži prodávajícího. Kupující má právo na dodání 

celého objednaného množství a hradí skutečně dodané a převzaté množství betonové směsi. 

 

7.  Dodávku/nakládku betonů garantuje prodávající v pracovní den do 15 minut od příjezdu do 

místa nakládky a u dodávky písku, v případě povodní, garantuje nakládky písku do 1 hodiny od 

zavolání, a to po celých 24 hodin v pracovní i mimopracovní den, po celou dobu trváni povodňové 

situace. 

 

 

V. 

Cena předmětu plnění 

 

1. Sjednané ceny jednotlivých druhů čerstvých betonových směsí a písku jsou uvedeny  

Označení  

(třída betonu, kamenivo do 8 mm) 

Konečná cena za 1 m3 v Kč  

bez DPH 

C 8/10 1290,- 

C 12/15 1420,- 

C 16/20 1490,- 

Písek kopaný  536,- 

Ceny ostatních druhů betonů se řídí platným ceníkem, se slevou 18 %, 

 

2.  Sjednané ceny jsou pevné po celou dobu a nelze je po dobu platnosti této rámcové kupní 

smlouvy měnit. 

 

 

 

VI. 

Odpovědnost za škodu a sankce, ukončení smluvního vztahu 

 

1. Prodávající odpovídá za škody vzniklé v důsledku nevyhovujících kontrolních zkoušek 

pevnosti betonu a jeho dalších vlastností prokazovaných kontrolními zkouškami. 

 



 

3/3 

2.  V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je kupující povinen zaplatit prodávajícímu 

úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

3.  Dohodnutou smluvní pokutu zaplatí prodávající vedle prokázané škody, která kupujícímu 

vznikne porušením smluvních povinností. 

 

 

VII. 

Ostatní ujednání 

 

1. Prodávající garantuje dodávky betonových směsí na základě řádně objednaných a potvrzených 

požadavků kupujícího i mimo běžnou pracovní dobu. 

 

 

 

2. Strany stvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy souhlasí.  

 

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností 1 rok od podpisu smlouvy s maximálním 

plněním do 300.000,- Kč bez DPH.  

Platnost této smlouvy může být ukončena dohodou stran nebo výpovědí bez udání důvodu s 

jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet okamžikem doručení druhé straně. K datu ukončení 

platnosti smlouvy jsou strany povinny si navzájem vypořádat veškeré své závazky.  

 

4. Veškeré změny a dodatky k této rámcové obchodní smlouvě je možně provést pouze písemnou 

formou.  

 

5. Tato smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdržela každá ze 

stran.  

 

6. Otázky výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením Servisních podmínek 

zhotovitele v platném znění obchodního zákoníku.  

 

7. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 

smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci 

registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu objednavatel, a to bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. 

 

 

V Praze 20.4.2017     V Táboře dne .......................... 

 

 
za prodávajícího 

 

 za objednavatele 

 
 

 

 

________________________ 

BÖGL a KRÝSL, k.s. 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Michal Polanecký 

jednatel společnosti TST s.r.o. 
                                                                                                                                                                                                                                                    


