
Obiednatel:

Dodavatel :

Spriva silnic Olomouck6ho kraje, piisp6vkovi organizace
Lipensk6 120,772 I1 Olomouc
Zapsand v OR u KrajshCho soudu v OstavC, oddll Pr.,vloZka 100 dnem 14. I L 2002

Zastoupen6:

Osoby opr6vndn6 j ednat:
- ve vbcech technickjch

Ie: 70960399
DIC: C270960399
Bankovni spojeni: 
dislo udtu:
Fax:
Tel:

EKO Agrostav a.s.

Tovadovsk6 300,
750 02 Pierov
Zastoupen6:

spolednost zapsanA t KS v Ostravd oddil B vlozka 513

fiankouni spoieni :
le:47672200
DIC C247672200

Dnesniho dne se zSstupci objednatele i dodavatele dohodli na uZivdni tankovacich karet

g"nzina cS 850 Pierov na derpaci stanici Benzina d. 850 se sidlem na ulici Tovadovsk6 300'

750 02 Pierov, vlastnik EKO Agrostav a's' Pierov'

Dodavatel,EKoAgrostava.s.Plerovpied6v6douZivrirriobjednateli,zastoupendpani
i*rnifou dkopalono,r, tankovaci karty dle piilohy d'1 t6to dohody'

Objednatel bere na vEdomi, Ze tyto karty- lze vyuZiv 
?: 

p::t" na CSPfn4 Benzina d' 850 se

sidlem na ulici Tovadovsk;;;6,-1t0 tiz prtto"' v iripad. 
'.r6tv 

ie objednatel povinen

""pi"af""C 
i"f"..ovat dodavatele' aby tento mohl zablokovat danou kartu'

Dodavatel se zavazuje ke kontrole reg. ,,-t. vozider ke ktenfm je karta urdena, kter6 bude

zapisovat do evidence tankovaci karty'

Dohoda o užívání karet Benzina CS 850 a platbě PHM fakturou

Objednatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 ll Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr.,vł0žka 100 dnem I4. 11. 2002
Zastoupená:

Osoby oprávněné jednat:

DIČ z Cz

_ V I n 'I I 'I I 1

Bflnkfl-vnf i
číslo
Fax:
Tel:

IČ z 70960399

Dodavatel :

EKO Agrostav a.s.
Tovačovská 300,
750 02 Přerov
Zastoupené:
 

lˇ St ' KS Ot ě dd'lB lžk 513SpO 60110 ZapSaI1a V SI'8.V 0 1 V0 aBznkøvnfl flnøflznflzmIćz 47672200
DIČ; CZ47672200

Dnešního dne se Zástupci objednatele i dodavatele dohodli na užívání tankovacích karet
Benzina CS 850 Přerov na čerpací stanici Benzina č. 850 se sídlem na ulici Tovačovská 300,
750 02 Přerov, vlastník EKO Agrostav a.S. Přerov.

Dodavatel, EKO Agrostav a.Sl Přerov předává do užívání objednateli, Zastoupené paní
Jarmilou Skopalovou, tankovací karty dle přílohy č.1 této dohody.

Objednatei bere na vědomí, že tyto karty lze využívat pouze na ČSPHM Benzina č. 850 se
sídlem na ulici Tovačovská 300, 750 02 Přerov. V případě Ztráty je objednatel povinen
neprodleně informovat dodavatele, aby tento mohl zablokovat danou kartu.

Dodavatel se zavazuje ke kontrole reg. Zn. vozidel ke kterým je karta určena, které bude
zapisovat do evidence tankovací karty.



cena bude stanovena vZdy pii dodrini PHM, jelikoz cena pHM je variabilni pii nrikupu (
dodavatel6 mEni ceny kaZdf den ) bude se cena odvijet od t6to skutednosti. Konedn6 cena
bude odpovidat akualni cend PHM uveden6 na totemu is dodavatele na ulici rovadovsk6
300, Pierov.

Denni limit na kartiich je nastaven na vjsi l0 000,- Kd. Na tyto karty lze tankovat pouze
PHM.

Fakturace bude na z6kladd soupisu tankovii.ni proviiddna I x zz 14 dni se splatnosti faktur 14
dni ode dne prokazatelndho dorudeni objednateli. Faktura musi obsahovat n6leZitosti
daiov6ho dokladu podle ust. g 29 zik. t,. 235/2004 Sb., o dani z piidand hodnoty. v opadndm
piipad6 bude vr6cena s tim, Ze lhrita splatnosti bude podit6na od data dorudeni dopln6n6
faktury.

Dorudovaci adresa faktur je :

Sprdva silnic olomouckdho kaje, stiedisko ridrzby Jih, Kosteleckd 55, 796 56 prostEjov.

v piipadd prodleni s placenim, mtze dodavatel niirokovat urok z prodleni ve vfsi 0,05%
denn6 z dan6 d6stky.

Dodavatel se objednateli zavazt$e doddvat kvalitni pHM, jejichz kvalitu si mrize objednatel
kdykoliv ovdiit dle certifikdtfi (prubeznd aktualizovanfch kontrolnim fstavem paliv i maziv)
kdykoliv na derpaci stanici.

V nirnci bonusu za tankoviini na delpaci stanici Benzina d. 850 m6 objednatel nrirok na
bezplatn6 myti osobnich vozidel v myci lince ISToBAL, kter6 je majetkem spolednosti EKo
Agrostav a.s. - provozovateli derpaci stanice Benzina d. 850.

ObE strany se zavazrli srrjm podpisem, Ze se seznii.rnily s celfm obsahem tdto dohody a
souhlasi s ni.

ZmEny a doplfiky t6to dohody jsou moZn6 jen za piedpokladu pisemnd dohody a
oboustranndho podpisu.

Tato dohoda nabyvri platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a sjedn6v6 se na dobu
neurditou

Dohoda zanik6 pisemnou vypovddi ve lhttd 3 m6sicri, podinaje prvnim dnem m6sice
nrisledujiciho po obdrZeni vjpov6di, pokud se obd smluvni strany nedohodnoujinak.

Tato dohoda je podeps6na ve 2 vyhotovenich, I vyhotoveni obdrZi objednatel a I dodavatel.

Dodavatel nese plnou odpovddnost za Skody vznikl6 objednateli v drisledku dinnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v drisledku neplndni smluvnich podminek.

Cena bude stanovena vždy při dodání PHM, jelikož cena PHM je variabilní při nákupu (
dodavatelé mění ceny každý den ) bude se cena odvíjet od této skutečnosti. Konečná cena
bude odpovídat aktuální ceně PHM uvedené na totemu ČS dodavatele na ulici Tovačovská
300, Přerov.

Denní limit na kartách je nastaven na výši 10 000,- Kč. Na tyto karty lze tankovat pouze
PHM.

Fakturace bude na základě soupisu tankování prováděna 1 x za 14 dní se splatností faktur 14
dní ode dne prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti
daňového dokladu podle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty. V opačném
případě bude vrácena S tím, že lhůta splatnosti bude počítána od data doručení doplněné
Í`aktuı'y.

Doručovací adresa faktur je Z

Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov.

V případě prodlení S placením, může dodavatel nárokovat úrok Zprodlení ve výší 0,05%
denně Z dané částky.

Dodavatel se objednateli zavazuje dodávat kvalitní PHM, jejichž kvalitu si může objednatel
kdykoliv ověřit dle certifikátů (pnfıběžně aktualizovaných kontrolním ústavem paliv a maziv)
kdykoliv na čerpací stanici.

V rámci bonusu za tankování na čerpací stanicí Benzina č. 850 má objednatel nárok na
bezplatné mytí osobních vozidel v mycí lince ISTOBAL, která je majetkem Společnosti EKO
Agrostav a.S. - provozovateli čerpací stanice Benzina č. 850.

Obě strany se zavazují Svým podpisem, že se seznámily S celým obsahem této dohody a
souhlasí S ní.

Změny a doplňky této dohody jsou možné jen Za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a sjednává se na dobu
neurčitou

Dohoda zaniká písemnou výpovědí ve lhůtě 3 měsíců, počínaje prvnímudnem měsíce
následujícího po obdržení výpovědi, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

Tato dohoda je podepsána ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 dodavatel.

Dodavatel nese plnou odpovědnost Za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v
rozporu S touto smlouvou nebo V důsledku neplnění smluvních podmínek.
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