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SMLOUVA é. KSCNGl70112
o NAKUPU CNG PROSTfiEDNICTVI’M KARET CNGvitall

déle jen ,,Smlouva” uzavFené dle § 2079 a nésl. za’kona éislo 89/2012 5b.,

Spoleénost:
Sidlo:
IC:
DIC:
Zapsané v:
Bankovm’ spojenl’:
Zastoupena:
(déle jen ,,dodavatel”)

Jméno a ph’jmeni/ Spoleénost:
Adresa trvalého bydliété / Sidlo:
Cislo OP/ IC:
Rodné (“:I'slo/ DIC:
Zapsén v:
Zastoupena:
Bankovni spojenl':
E-mail:
Telefon:
(déle jen ,,zékaznik”)

Obéanského zékonl'ku v platném znéni

l. Smluvni strany

ViTKOVICE Doprava, 3.5.
1. méje 3302/1023, Moravska’ Ostrava, 703 00 Ostrava
259 09 339
C225909339
OR Krajského soudu v Ostravé, oddil B, vloika 2595

Ing. Martin ia’k, Feditel spoleénosti

Benjamin, p‘fispévkové organizace
Modré 1705, 735 41 Petald
00847461
neplétce
OR Krajského soudu v Ostravé, oddl’l Pr, vloika 868
Mgr. Darja Kuncové, Feditelka organizace

ll. Piedmét smlouvy

2.1. Dodavatel je vlastm’kem plnicich stanic stlaéeného zemm’ho plynu CNG. Zékaznik provozuje motorové
vozidlo na pohon CNG. Dodavatel se zavazuje dodévat s jménem v diléich plnénl’ch zékazm’kovi CNG
formou tankova’m’ do vozidel zékazm’ka.

2.2. Dodavatel zérovefi s podpisem této smlouvy pfedévé zékaznl’kovi kartu/karty CNGvitaIl a zavazuje se
dodévat zékaznl’kovi na svych plnicich stanicich jim poiadované mnoistvu’ CNG. Zékaznik je pomoci karty
oprévnén plnit CNG i z plnicu’ch stanic ostatm’ch provozovatelfl zapojenVch do systému CNG CardCentrum
(jednotm'l platebni systém CNG v Ceské republice). Pfedané kartyjsou uvedeny v PFI’loze 1 této smlouvy.

2.3. Zékazm’k se zavazuje zaplatit cenu specifikovanou Obchodnimi podml'nkami (déle jen ,,OP”).

2.4. Zékazm’k W“ a za§krtnutim vyznaéuje formu abrady za odebrany'l CNG:
IX pFikazem z fiétu k 0hradé faktury
E] povolem’ k inkasu z uvedeného aétu
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2.5. Zékaznl’k voII' a zaékrtnutl’m vyznaéuje zpflsob zasla’ni faktury:
D po§tou v obélce na uvedenou adresu
E elektronicky e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu

Ill. Platnost smlouvy

3.1. Smlouva se uzaviré na dobu neuréitou.

3.2. Smlouvu lze vypovédét kteroukoliv smluvni stranou i bez udénl' dflvodu ve vypovédni Ihfité jednohomésice. Wpovédnl’ Ihl‘Jta zaéiné béiet prvm’ kalendéfni den mésice, nésledujl’ciho po doruéem’ Wpovédi.

IV. Zévéreéné ujednéni

4.1. Vztahy, které nejsou touto smlouvou konkrétné upraveny, se Fidl’ OP a déle pak obéanskY/mzékom’kem v platném znénl'. Strany se zavazujl’ uchova’vat v tajnosti neveFejné informace této smlouvy. Stranyse pFi plném’ smluvm’ho vztahu zavazuji dodriovat i ekologickou legislativu, zékon o odpadech, zésadybezpeénosti préce a poia’rm’ ochrany, jakoi i ostrahy a vza’jemné ochrany majetku obou stran.

4.2. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemai Eislovanymi dodatky, na jejichi obsahu se shodnou obafléastm’ci a budou potvrzeny oprévnény'lmi zéstupci obou smluvnl’ch stran. Dodatky vystavené v poétechshonch se smlouvou se pak stévajl’jeji nedI’lnou souééstl’.

4.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichi kaida’ smluvm’ strana obdrii po jednomvyhotoveni. Smlouva nabWé platnosti datem podpisu oprévnény’lch zéstupcfi posledm’ ze smluvnich stran.Obé strany si obsah pFed podpisem pFeéetly, porozumély mu, prohlaéujl’, 2e nenI’ sepséna v tisni ani zana’padné nevyhodny'lch podml’nek a na znamem’ souhlasu s cel zném’m smlouvy pfipojuji m’ie své podpisy.

4.4. Za’kaznik sm podpisem stvrzuje, ie se seznémil 5 OP, jejichi aktuélni znéni je téi zvefejnénona strénkéch

4.5. V pFipadé zmény OP se dodavatel zavazuje dét toto na védomi zékaznikovi nejpozdéji 30 dm’ pFednabytl’m jejich déinnosti (napF. zvefejném’m na strénkéch, pFip. elektronicky, pFibalem k faktuFe apod.).

4.6. Nedl’lnou souééstu’ této smlouvyje PFI’loha 1 3 OP v platném znéni.

V PetaIdé dne 15 0 2957 \ N v Ostravé dne 0010”

...............................................

zékazm’k
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Pfiloha 1
Vydané karty CNGvitall

CNGvitall
(.C‘.‘F‘RE’»SED NATHRA, 5A5

IC 25909339 Dlé CZ 25909339

Datum vyda'nl' karty
Cislo karty Typ a RZ vozidla (pFip. datum blokace Jméno, ph’jmeni

karty — odcizeni, ztra’ta, a podpis zékaznika
nefunkénost)

6 SC, §koda Octavia Combi 14‘ C" 29” a“ Mgr. Dar a Ku ovéI 8T6 9629
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