
Kupní smlouva č.
Č. smlouvy kupujícího: 077f/OI-M/17-Ře 

Č. smlouvy prodávajícího: 217064 SSMSK
Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku

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

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

I.
Smluvní strany

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprková 1, 702 23 Ostrava
Ing. Tomáš Bohm - ředitel SSMSK
00095711
CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

(dále jen SSMSK)

Prodávající: SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 30 
794 01 Krnov

Bankovní spojení:

IČ : 25357352
DIČ: CZ25357352

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 9631

Zastoupený Dalibor Tesař - jednatel a ředitel společnosti, Josef Krýsl - jednatel
společnosti

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je prodej asfaltových směsí typu ACO8, ACO11 a ACL 16 z obalovny v 
Neplachovicích - Zadky (Holasovice - Štemplovac) dle nabídky prodávajícího ze dne 18. 7.2017 
pro střediska kupujícího Bruntál, Opava a jejich cestmistrovství v předpokládaném celkovém 
množství odběru cca 600 tun ACO8, ACO11 a ACL 16.

2. Smluvní strany se dohodly na dodávkách asfaltové směsi v r. 2017 a 2018 dle potřeby kupujícího.

3. Asfaltová směs bude mít parametry uvedené v ČSN EN 13108-1:2008 a ČSN EN 13108-5:2008.

4. Doprava asfaltové směsi není předmětem smlouvy.



III.
Doba plnění

1. Doba dodávky j e stanovena od 1. srpna 2017 do 31. července 2018, formou dílčích plnění v 
množství podle potřeby kupujícího.

2. Termín ukončení a zahájení prodeje je závislý na klimatických podmínkách vhodných pro výrobu 
a zpracování živičných směsí.

3. Odebírané množství a termíny dodávek budou upřesňovány průběžně v celém smluvním období 
telefonicky, příp. osobně. Po dohodě s prodávajícím je možné asfaltovou směs odebírat i mimo 
pravidelnou pracovní dobu.

IV.
Kupní cena

1. Cena se rozumí za jednu tunu asfaltové směsi v místě odběru:

Středisko (bude doplněno)

Obalovna Druh směsi
Cena za 11 

bez DPH v Kč
DPH % Cena za 11 

s DPH v Kč

Neplachovice ACO8 í 350,- Kč 21% 1633,50 Kč

Neplachovice ACO11 1 320,- Kč 21% 1597,20 Kč

Neplachovice ACL 16 1190,- Kč 21% 1 439,90 Kč

2. Ceny ostatních vyráběných směsí budou stanoveny platným prodejním ceníkem.

3. Žádné další slevy nebudou prodávajícím poskytovány.

V.
Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna 1-krát týdně přímo na jednotlivá střediska podle skutečně odebraného 
množství. Platba převodním příkazem na základě faktury se splatností do 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení faktury dle místa plnění dodávek. V pochybnostech se má za to, že 
faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání. Podkladem pro fakturaci jsou odsouhlasené 
dodací listy.

Seznam středisek - fakturační adresy:
SSMSK středisko Bruntál, Zahradní 11/19, 792 11 Bruntál 
SSMSK středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava

VI.
Smluvní pokuty

1. Kupující je oprávněn žádat od Prodávajícího, v případě zpoždění s dodáním předmětu KS, 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného množství za každý den prodlení..

2. Prodávající je oprávněn žádat od Kupujícího, v případě zpoždění úhrady kupní ceny 
předmětu KS, smluvní pokutu v zákonné výši z nezaplacené částky za každý den prodlení.



VII.
Ostatní ujednání

1. Asfaltová směs bude vyráběna podle receptur sestavených laboratořemi

2. V případě požadavku kupujícího budou kdykoliv předloženy průkazní a kontrolní zkoušky 
obalované směsi provedené laboratořemi

3. Každá dodávka obalované směsi bude doložena dodacím a vážním listem.

4. Prodávající zároveň prohlašuje, že bude plnit i podmínky dané zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky ev. č. 077/OI-M/17-Re, ze dne 15. 06. 2017. Při první dodávce na místo plnění 
budou doloženy doklady ke zboží - prohlášení o vlastnostech.

5. V případě dodávky jiného zboží než je předmětem této kupní smlouvy je kupující oprávněn 
neuhradit prodávajícímu vystavenou fakturu do doby vyřešení.

6. Prodávající zodpovídá za vady dodaného zboží. Kupující je oprávněn před převzetím zboží 
zkontrolovat jeho kvalitu a v případě zřejmých vad může odmítnout zboží převzít, případně 
může vadné zboží po převzetí vrátit prodávajícímu na jeho náklady.
Tím není dotčeno právo kupujícího uplatnit škody, které mu vznikly nekvalitní dodávkou.

7. Prodávající se zavazuje při prokázání vady dodaného výrobku poskytnout kupujícímu buď
- bezplatnou novou dodávku nebo
- uhrazení nákladů na odstranění vadného výrobku
- nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

8. V případě vzniku škody kupujícímu z dodávky vadného výrobku bude postupováno podle 
příslušného ustanovení Občanského zákoníku.

9. Kupující se zavazuje neprodávat odebíranou asfaltovou směs dalším osobám

10. Záruka na dodanou směs, jako polotovar, je při správném uložení a zpracování v souladu 
s ČSN EN 13108-1:2008 a ČSN EN 13108-5:2008 stanovena na 36 měsíců.
Místem předání asfaltové směsi je obalovna.

VIII.
Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva 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 smlouva 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 smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 7.2018 a může být měněna nebo doplňována jen 
v písemné formě oboustranně potvrzeným ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou 
stran ve formě dodatku k této smlouvě.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě porušení povinností 
druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení odstoupení druhé smluvní 
straně a týkají se i všech dohodnutých a dosud nerealizovaných objednávek.



4. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv písemná korespondence související s touto smlouvou se 
bude uskutečňovat prostřednictvím pošty nebo osobním převzetím, pokud tato smlouva neurčuje 
jinak.

5. Daňové doklady, přepravní doklady, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy a výzva na plnění 
se doručují poštou. Potvrzování a oznamování termínů dopravení zásilek, poskytování informací o 
průběhu přepravy je možné uskutečnit telefonicky, případně e-mailem.

6. Písemnosti odesílané faxem se považují za řádně odeslané jejich odesláním na faxové číslo druhé 
smluvní strany z jakéhokoliv faxového čísla, pokud z písemnosti nepochybně vyplývá, že jejím 
odesílatelem je smluvní strana této smlouvy. Písemnost odeslaná faxem se považuje za doručenou 
momentem, kdy faxový přístroj odesílatele potvrdí úspěšný přenos všech stran písemností na 
správné faxové číslo smluvní strany, která je jejím adresátem.

7. Pokud tato smlouva určuje povinnost doručování písemnosti poštou, považuje se za řádné odeslání 
písemnosti její odeslání na poštovní adresu druhé smluvní strany formou doporučené poštovní 
zásilky (daňové doklady, přepravní doklady) a doporučené poštovní zásilky s doručenkou (u 
ostatních písemností). Písemnost posílaná poštou se považuje za doručenou i v případě, že druhá 
smluvní strana poštovní zásilku nepřevezme. V takovém případě se za den doručení písemnosti 
považuje pátý den od uložení doporučené zásilky na příslušné poště adresáta.

8. Písemnosti odeslané e-mailem se považují za řádně odeslané, pokud je smluvní strana odeslala ze 
své e-mailové adresy na e-mailovou adresu druhé smluvní strany. Telefonické oznámení se 
považuje za řádně uskutečněné, pokud došlo k telefonickému rozhovoru mezi výše uvedenými, 
popř. k tomuto účelu zplnomocněnými osobami.

9. Prodávající zajišťuje plnění podmínek BOZP, ekologie a PO v rozsahu stanoveném ve zvláštních 
obchodních podmínkách, které jsou součástí zadávací dokumentace.

10. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

11. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních.

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, 
kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví 
zákon č. 340/2G15 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá 
platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k veřejné zakázce:
Ing. Jan Lukšo 18 -Ofl- ?ni7

V Ostravě dne.................................... V Krnově dne 17. 8. 2017

Prověřil:
Kupující:

s.r.o.
RNOV
57352

Ing. Tomáš Bohm, ředitel Dalibor Tesař a Josef Ktý^jeahatelé
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