
ŮORZeASILNlC
Krí\cvóhr~dl'Ckéhl;) kr;tjc a.s,

. r o 2. 'ií,Z017
Kupní smlouva ,T.~J ..~,~.~/f~f~.

uzavřená na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonílfifv'ptatném'zněn('

1. Smluvní strany

Prodávající:
se sídlem:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 50004 Hradec Králové 1007/2017/0123bankovní spojení:

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548
IČO: 27502988 DIČ: CZ27502988
Jednající:

Osoba oprávněná jednat za prodávajícího ve věci dodávek:
(dále jen "prodáv(~i íci") na straně jedné

Kupující:
se sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení:
IČ:O: 25270095
Registrovaný:

Technické služby Náchod s.r,o.
Bílkova 196,547 Ol Náchod

orc. CZ25270095
pod spisovou značkou odd. C. vložka 11656 ze dne 01. 06. 1997 u Krajského soudu
v Hradci Králové

Osoba oprávněná jednat za kupujícího ve věci dodávek:

(dále jen "kupuj icí") na straně druhé

2. Předmět smlouvy

2.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu za podmínek uvedených v této smlouvě
průmyslovou sůl kamennou k zimnímu posypu komunikací volně loženou (dále také zboží). Dodávaná slil
musí splňovat požadavky dle prováděcí vyhlášky Č. 104/1997 Sb. v platném znění, zákona Č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v platném znění, Dále musí splňovat limity dle TP 116.

2.2. Kupuj ící se zavazuje zboží odebrat a zaplatit za skutečně převzaté zboží kupní cenu podle článku
4 této smlouvy.

3. Množství, místo, doba plnění, doprava

3.1 Kupující se zavazuje odebrat od prodávajícího zbOŽÍ v dílčích dodávkách v celkovém
předpokládaném množství 500 tun.
Kupující si vyhrazuje právo odebrat množství dle svých skutečných potřeb v závislosti na klimatických
podmínkách zimní údržby komunikací.

3.2 Místo plnění: cestmistrovství Náchod, Broumovská 90, 547 01 Náchod, otevřeno v pracovní
dny v době 6,00 - 14:30

3.3 Doba plnění: od 17. 10.2017 do 15.4.2018.
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3.5 Vážení odebraného materiálu zajistí kupující.

3.4 Dopravu zboží si zajišťuje kupující na vlastní náklady.

4. Kupní cena, platební podmínky
4.1. Cena zboží je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za 1 tunu bez DPH 2.650,- Kč
DPH 21% 557,- Kč
Cena za 1 tunu celkem 3.207,- Kč

Uvedená cena je cenou jednotkovou, celková cena bude tvořena násobkem odebraného množství soli
dle dodacích listl! vystavených prodávajícím a sjednanou cenou za 1 tunu soli.
Cena zahrnuje cenu zboží, cenu za uložení zboží ve skladu prodávajícího a cenu za naložení zboží
na dopravní prostředek kupujícího v místě plnění.

4.2. Ke změně cen může dojít pouze v případě změny DPH. Smluvní strany se dohodly, že v takovémto případě
nebude nutné uzavírat dodatek ke smlouvě.

4.3. Kupní cena bude zaplacena na základě faktury, kterou vystaví prodávající po odběru zboží kupujícím.

4.4. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Přílohou každé faktury bude
dodací list, podepsaný osobou oprávněnou jednat za kupujícího ve věci dodávek resp. jeho dopravcem.

4.5. Kupující si vyhrazuje právo odmítnout fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce.
Na tuto skutečnost je kupující povinen upozornit prodávajícího (písemně e-mailem) ve lhůtě tří (3) dnů
od doručení faktury. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti doručením opravené faktury
kupuj ícímu.

4.6. Splatnost faktur je 14 dni'! ode dne doručení kupujícímu. Pro účely této smlouvy se doručením faktury
rozumí jej í doručení na adresu kupujícího. V případě pochybností se faktura považuje za doručenou třetím
(3.) pracovním dnem po jejím odeslání.

5. Sankce
5.1. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktur se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky

včetně DPH za každý započatý den prodlení.

5.2. Pokud dojde k prodlení kupujícího s úhradou faktur, vyhrazuje si prodávající právo pozastavit další
dodávky zboží kupujícímu. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou faktur si prodávající vyhrazuje právo
považovat toto za podstatné porušení smlouvy.

6. Dodací podmínky
6.1. Kupující své požadavky upřesní dílčí objednávkou (písemně e-mailem) na adresu

.:.::.:.::L':.::.: ..'::.::.:::'::,:C:C::.:.:.::.:::::;:.::'::!;:..o::.!..':.:~~ nejpozději jeden (1) pracovní den před požadovaným odběrem. V objednávce
kupující uvede objednávané množství, datum a předpokládaný čas odběru.

6.2. Pokud nemůže prodávající z provozních či jiných důvodů plnit, vydá bez zbytečného odkladu po obdržení
dílčí objednávky (písemně e-mailem) potvrzení o odmítnutí objednávky (písemně e-mailem), které doručí
kupuj ícímu. Pro účely této smlouvy se lhůtou bez zbytečného odkladu rozumí lhůta jednoho (I) dne. Pro
případ, že kupuj ící oznámí dílčí objednávku dle předchozího odstavce jeden (1) pracovní den před
požadovaným odběrem a prodávající nebude dle věty první tohoto odstavce schopen plnit, vyhrazuje si
prodávající právo informovat kupujícího o odmítnutí objednávky telefonicky. Prodávající se zároveň
zavazuje odeslat toto odmítnutí způsobem a ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce.
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6.3. Kupuj ící je povinen dodržovat sjednané termíny odběru zboží. Na základě dohody s osobou oprávněnou
jednat za prodávajícího ve věci dodávek lze ve výjimečných případech sjednat dobu jinou.

6.4. Prodávající si vyhrazuje právo považovat opakované nedodržení sjednaného termínu odběru zboží
kupuj ícím za podstatné porušení smlouvy.

6.5. Ke každé dodávce bude vystaven ve dvou (2) vyhotoveních dodací list, který bude obsahovat označení
druhu a množství dodávky v tunách, RZ vozidla, jméno řidiče přebírajícího dodávku. Převzetí zboží je
osoba oprávněná jednat za kupujícího ve věci dodávek, resp. jeho dopravce povinna potvrdit podpisem na
obou vyhotoveních dodacího listu. Za prodávajícího podepíše dodací list osoba vydávající zboží. Každá
smluvní strana si ponechá po jednom vyhotovení dodacího listu.

6.6. Kupuj ící si vyhrazuje právo odmítnout prostřednictvím osoby oprávněné jednat za kupujícího ve věci
dodávek, resp. svého dopravce zmocněného takový úkon učinit potvrzení převzetí zboží podle předchozího
odstavce v případě, že některé vyhotovení dodacího listu neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce.

7. Ostatní ujednání
7.1. Záruka za jakost:

při řádném uložení posypové soli v čistých a suchých krytých skladech odděleně odjiných materiálů (písky,
drtě, apod.) je garantována sypkost a nespékavost po dobu 1 roku od dodání zboží.

7.2. Kupující se stává vlastníkem zboží podle čl. 2 této smlouvy, jakmile toto zboží převezme. Skutečností
dokládej ící tento okamžik je podpis osoby oprávněné jednat za kupujícího ve věci dodávek resp. dopravce
kupujícího na obou vyhotoveních dodacího listu. Tímto okamžikem také přechází na kupujícího nebezpečí
škody na zboží. Povinnost prodávajícího dodat zboží kupujícímu je splněna okamžikem naložení zboží na
dopravu í prostředek kupuj íciho.

8. Závěrečná ujednání
8.1. Prodávající je držitelem osvědčení Bezpečný podnik a zavedl a udržuje systémy managementu kvality

podle požadavků ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 50001 a má pro tyto systémy platné
certifikáty. Kupující prohlašuje, že je seznámen s politikami prodávajícího v těchto oblastech. Kupující se
zavazuje chovat odpovědně k životnímu prostředí a dodržovat zásady v oblasti BOZP a EMS v souladu
s Politikami prodávajícího, které jsou dostupné zjeho webových stránek na ~w\v.uskhl<_'Yll.

8.2. Prodávající bude kupujícího informovat o rizicích v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.

8.3. Kupující se zavazuje seznámit své pracovníky (zvláště řidič~ vozidel) s informací o rizicích a Základním
poučení o rizicích a bezpečném chování na pracovištích SUS Královéhradeckého kraje a.s., které tvoří
přílohy Č. 1 a 2 této smlouvy. Převzetí přílohy potvrzuje kupující svým podpisem na této smlouvě.
Koordinací provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy kjejich zajištění je
na základě dohody pověřen prodávající.

8.4. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma stranami.

8.5. Vztahy vznikající ze Smlouvy jsou a řídí se zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů a dalšími právními předpisy.

8.6. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně očíslovanými smluvními dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.

8.7. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v
budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu
nebo z okolností, zajakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních
ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit
bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.
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8.8. DoručovaCÍ adresou pro účely této smlouvy je vždy sídlo společnosti, uvedené v záhlaví smlouvy, pokud
se strany vzájemně nedohodly na jiné adrese výlučně pro doručování písemností. V pochybnostech se má
za to, že písemnost byla druhé straně doručena třetího dne poté, co byla předána k poštovní přepravě.

8.9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze stran si
ponechá po jednom vyhotovení.

8.10 .. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejun znenun
souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha Č. I - Informace o rizicích včetně opatření
Příloha Č. 2 - Základní poučení o rizicích a bezpečném chování na pracovištích SÚS Královéhradeckého
kraje a.s.

V Hradci Králové dne ..2 7 -10~ 2017 V Náchodě dne .. f. ({?~~(J I $:._
Prodávaj ící: Kupující:
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