
Č. smlouvy kupujícího: 108b/OI-M/17-Ře 
Č. smlouvy prodávajícího: 217080 SSMSK

KUPNÍ SMLOUVA
Uzavřená dle § 2079 a následujících Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky, dle vlastního 

prohlášení k právním úkolům způsobilými

Kupující: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: Ing. Tomáš Bóhm - ředitel SSMSK
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace zakázky a smlouvy:

(dále jen kupující)

a

Prodávající:
Se sídlem:
Tel:
Fax:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a smlouvy:

SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/30, 794 01, Krnov

Daliborem Tesařem a Josefem Krýslem, jednateli
25357352
CZ25357352

I.
Předmět plnění

1. Předmětem smlouvy je dodávka přírodního drceného kameniva na posyp komunikací pro zimní 
období 2017-2018 v níže uvedené specifikaci a množství.

část frakce 4-8 frakce 8-16
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2. Kamenivo bude splňovat podmínky nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) a jeho 
prováděcími předpisy a standard a limity dle přílohy č. 2 „Standardu pro zdrsňující posypové 
materiály" technických podmínek TP116 Ministerstva dopravy a spojů ČR.

3. Doprava kamenné drtě není předmětem smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Doba dodávky je stanovena od října 2017 do 30.11. 2017 formou dílčích plnění v množství podle 
potřeby kupujícího.

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

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

4. Kupující ve smyslu zadávacích podmínek veřejné zakázky si vyhrazuje právo na redukci rozsahu 
dodávek podle skutečných potřeb. Prodávající toto ustanovení bere na vědomí a prohlašuje, že 
redukce množství nebude mít vliv na cenu dodávky.

III.
Cena dodávky

1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran jako nepřekročitelná a činí:

Hrabyně
Výrobna - lom uchazeče:

frakce cena za lt 
bez DPH

DPH cena za lt vč. 
DPH

cena za 7001
vč. DPH

4-8 245,-- Kč 51,45 Kč 296,45 Kč 207 515,00

Cena zahrnuje veškeré náklady, poplatky a daně nutné pro zajištění předmětu kupní smlouvy.

IV.
Fakturace a sankce

1. Provedené dodávky budou uhrazeny průběžně na základě faktur, zaslaných na jednotlivá 
střediska uvedená, která provedou platbu faktury na základě kontroly dodaného množství. 
Součástí faktury budou dodací listy. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o 
DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. Doručovací adresa je:
Středisko Opava: Joži Davida 2,747 06 Opava

2. Platba převodním příkazem na základě faktury se splatností do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení faktury dle místa plnění dodávek.

3. Prodávající je oprávněn žádat od kupujícího, v případě zpoždění úhrady kupní ceny předmětu 
kupní smlouvy, smluvní pokutu ve výši zákonných předpisů.

4. Kupující je oprávněn žádat od Prodávajícího, v případě se zpožděním s dodáním objednaného 
množství kameniva smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny bez DPH za každý případ.

V.
Ostatní ujednání

1. Prodávající prohlašuje, že bude plnit i podmínky dané zadávacími podmínkami veřejné zakázky ev. 
č. 108/OI-M/17-Ře ze dne 30. 8. 2017.



2. V případě dodávky jiného zboží než deklarovaného na dodacím listě je kupující oprávněn 
neuhradit prodávajícímu vystavenou fakturu do doby vyřešení a je to důvodem pro zrušení 
smluvního vztahu.

3. Prodávající zodpovídá za vady dodaného zboží. Kupující je oprávněn před převzetím zboží 
zkontrolovat jeho kvalitu a parametry, v případě zřejmých vad může odmítnout zboží převzít, 
případně může vadné zboží po převzetí vrátit prodávajícímu na jeho náklady. Není-li sjednáno 
jinak řídí se právní vztahy smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku.

4. 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, pokud ještě nebylo 
kamenivo (jednotlivá zásilka) podána prodávajícím k přepravě.

5. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv písemná korespondence související s touto smlouvou, 
včetně odesílání objednávek a jejich akceptování, se bude uskutečňovat prostřednictvím faxu 
nebo elektronickou cestou, pokud tato smlouva neurčuje jinak.

6. 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.

7. Písemnosti odeslané 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.

8. 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.

9. 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 dále uvedenými 
(popř. k tomuto účelu zplnomocněnými) osobami.

10. Dodavatel zajistí dodržování těchto podmínek:
V souladu s platnou legislativou - zákoníkem práce ve znění pozdějších předpisů, technickými a 
ostatními právními předpisy nutno doložit následující dokumenty:
• Návod k používání od výrobce v českém jazyce
• Bezpečnostní pokyny v českém jazyce
• Hygiena pracovního prostředí - odborná a zdravotní způsobilost, expozice škodlivých faktorů, 

limitní ukazatelé, OOPP apod.
• Požární ochrana - způsoby skladování a používání, označení, podmínky přepravy apod.
• Ekologie - u chemických látek a chemických přípravků a ostatních materiálů
• Musí být doloženy pokyny pro manipulaci a skladování, způsoby použití, zakázané činnosti, 

nakládání s odpadem a obaly, případné požadavky na zvláštní odbornou a zdravotní 
způsobilost při nakládání s nimi, sdělení dalších rizik v oblasti bezpečnosti a ochraně při práci 
a ochrana před jejich působením apod.

• Charakteristika a vlastnosti dodávané chemické látky ne přípravku v souladu se zákonem o 
chemických látkách a chemických přípravcích a navazující legislativou

VI.
Závěrečná 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.
2. 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.

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

4. 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. 340/2015 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.

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající dvě vyhotovení.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 
stvrzují svými podpisy
Smlouvu nřp7kni imal vo V7tahn k \/7

O

V Ostravě
1 1 -10- 2017

Ing. Tomáš Bóhm 
ředitel organizace

SPRÁVA Síf.NIC 
MORAVSXO5H.,í:ZSKÉHO 
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