č. sml. kupujícího: 255/17/EU-MTZ/K

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku,
v platném znění

I.
Smluvní strany
Prodávající:

Zogal Union s.r.o.
Hlavní třída 87/2, Český Těšín, PSČ 737 01
Zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 32035
IČ 27860388
DIČ CZ27860388
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: XXXXXX
Zastoupení: XXXXXX
Kontaktní osoba prodávajícího: XXXXXX obch. referent, tel. XXXXXX

Kupující:

Ostravské komunikace, a. s.
Novoveská 1266/25, Ostrava - Mariánské Hory, PSČ 709 00
zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886
IČ 25396544
DIČ CZ25396544
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: XXXXXX
Zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva
Kontaktní osoba kupujícího: David Říman, vedoucí MTZ, tel. 595621450

II.
Předmět plnění
Předmětem plnění této smlouvy je dodávka posypové kamenné soli 2E (dále jen „sůl“, množné číslo „soli“)
NaCl (chlorid sodný) 0,2 – 5 mm pro zimní údržbu komunikací na území statutárního města Ostravy.
Dodávka bude provedena v požadované kvalitě dle platných norem.
Dodávaná sůl NaCl (chlorid sodný) bude včetně protispékavých příměsí ve tříděné formě, vhodná pro
chemické rozmrazování ledu a sněhu na komunikacích, použitelná i pro solankové zařízení a se zárukou
nespékavosti minimálně 2 roky. Sůl bude obsahovat min. 97 % váhových procent účinné rozpouštěcí
substance (NaCl) a při dodání nebude obsahovat více než 0,5 % váhového procenta vlhkosti.
Technická specifikace je stanovena na základě zadávací dokumentace a nabídky prodávajícího ze dne
10.7.2017 kterou prodávající podal v rámci otevřeného řízení na plnění veřejné zakázky „Dodávka
posypové soli kamenné 2E NaCl pro ZÚK“, ev. č. zadavatele: OŘ/02/17 (dále jen „nabídka
prodávajícího“).
Při dodání posypové soli musí být dokladovány údaje o chemickém složení, o podílu nerozpustných
příměsí, o vlhkosti a skladbě zrnitosti v tomto členění: procentuální podíl hmotnosti vzorku mezi uvedenými
síty:
Otvor síta
0,16 mm
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% hmotnosti
max. 5 % hmotnosti
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v rozmezí 10 - 20 % hmotnosti
v rozmezí 50 - 85 % hmotnosti
v rozmezí 10 - 20 % hmotnosti
0 % hmotnosti

0,8 - 0,16 mm
3,15 - 0,8 mm
5,0 - 3,15 mm
nad 5 mm

Posypová sůl bude splňovat požadavky „Standardu pro chemické rozmrazovací materiály“ (MDS ČR TP
116, červenec 2015) a ustanovení Přílohy č. 7 bod 8 (doporučené materiály pro zimní údržbu) Vyhlášky č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

III.
Kupní cena
Kupní cena obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním, předmětu plnění, dle této kupní smlouvy a je
považována za cenu nejvýše přípustnou.
Kupní cena je sjednána na základě nabídky prodávajícího takto:
Cena za tunu bez DPH činí: XXXXXX Kč, při dodaném množství XXXXXX t bude
Celková cena bez DPH:
DPH:
Celková cena s DPH:

6 846 000,- Kč
1 437 660,- Kč
8 283 660,- Kč

IV.
Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
Zálohové platby nebudou poskytovány.
Podkladem pro úhradu smluvních cen bude průběžná fakturace, kdy podkladem pro plnění předmětu
smlouvy bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
v platném znění (dále jen označena „ faktura “).
Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení kupujícímu.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti, stanovené platnými právními předpisy. Nebude-li faktura
obsahovat veškeré náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené
faktuře vyznačí důvod vrácení.
Vrátí-li kupující vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu
ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.

V.
Práva z vadného plnění
Podle ust. § 2099 občanského zákoníku se za vadné plnění považuje věc, která nemá vlastnosti stanovené
v § 2095 a § 2096. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci i plnění jiné věci.
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Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na
kupujícího, byť se projeví až později. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že některé
movité věci uvedené v článku II. této smlouvy mají vady.
Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
Vady v provedení a v jakosti je kupující oprávněn reklamovat bez prodlení poté, kdy vady zjistil nebo kdy
vady mohly být při vynaložení odborné péče zjištěny.
Vady v množství a vady zjevné je kupující oprávněn reklamovat bez zbytečného odkladu po provedení
prohlídky nebo po době, kdy tuto prohlídku měl provést, nejpozději do 10 dnů ode dne dodání zboží.

VI.
Čas plnění
Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění, bude dodáván průběžně od podpisu smlouvy, nejpozději do
15. 10. 2017.
Objednávky posypové soli bude kupující činit vždy písemně. Objednávky musí obsahovat alespoň
následující údaje:
a/ název nebo označení objednané posypové soli
b/ množství objednávané posypové soli,
c/ datum vyhotovení objednávky;
d/ podpis osoby oprávněné jednat za kupujícího
Prodávající bude objednávku akceptovat jen v případě, bude-li učiněna a podepsána oprávněnou osobou
za kupujícího.
Seznam osob oprávněných objednávat za kupujícího:
David Říman, tel.: 595 621 450
Petr Krygel, tel.: 595 621 452
Pokud by došlo ke změnám v seznamu výše uvedených osob, kupující se zavazuje prodávajícímu
neprodleně, nejpozději do jednoho kalendářního týdne, na tuto skutečnost písemně upozornit.
Objednávka bude zaslána prodávajícímu faxem nebo e-mailem, prodávající obratem, nejpozději však do 24
hodin od doručení objednávky, potvrdí její akceptaci, a to opět faxem nebo e-mailem.
Kontaktní údaje prodávajícího pro přijetí objednávek:
Fax : 558 774 195
E-mail : XXXXXX

VII.
Místo plnění
Předmět plnění bude předán kupujícímu na adrese jeho sídla:
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
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IX.
Sankce
Při pozdní úhradě každé dílčí faktury zaplatí kupující prodávajícímu za každý den prodlení úrok z prodlení
dle platné právní úpravy.
Při prodlení smluvního termínu dodání zboží při každé dílčí objednávce má kupující právo požadovat po
prodávajícím smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Pokud bude kupující požadovat po
prodávajícím smluvní pokutu, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč
za každý den prodlení na výzvu kupujícího řádně a včas.
Odstoupením od této kupní smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu.

X.
Závěrečná ustanovení
Veškeré změny či dodatky této smlouvy musí být vyhotoveny oprávněnými osobami obou smluvních stran,
a to písemně.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za
nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Kupní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Ostravě dne ……….

V Českém Těšíně dne 7.8 . 2017

Kupující:

Prodávající:

Ostravské komunikace, a. s.
Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva
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Zogal Union s.r.o.
XXXXXX
jednatel

