
Příloha č. 1 Rámcové dohody -  Posypová sůl pro SÚSPK (2017-2019) 

 
Číslo smlouvy kupujícího: .................. 
Číslo smlouvy prodávajícího: ………… 

KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená na základě rámcové dohody  

„Posypová sůl pro SÚSPK (2017-2021)“ 

Smluvní strany 

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
se sídlem:   Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
IČO:    72053119 DIČ: CZ72053119 
telefon: 377 172 101 e-mail: posta@suspk.eu 

osoba oprávněná k uzavření smlouvy:  
Jiří Mužík, tel.: +420 724 201 928, email: jiri.muzik@suspk.eu 

dále jen „kupující“ 

a 
 
Solsan, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 579 vedenou u Městského soudu v Praze 
sídlo:  1. pluku 8 - 10, 186 30 Praha 
zastoupená: Ing. Janem Urbánkem, členem představenstva 
IČO:   15273105 DIČ: CZ15273105  
telefon: 224 891 420 e-mail: solsan@solsan.cz 

osoba oprávněná k uzavření smlouvy: 

Ing. Jan Urbánek, tel.: 224 891 420, e-mail: urbanek@solsan.cz 

dále jen „prodávající“ 

 

1. Úvodní ustanovení 

Tato smlouva byla smluvními stranami uzavřena ve smyslu ust. § 132 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, na základě rámcové dohody „Posypová sůl pro SÚSPK (2017-

2021)“, číslo smlouvy kupujícího 8500001402 (dále jen „rámcová dohoda“). 

2. Předmět koupě 

2.1. Předmětem koupě je: přírodní kamenná sůl pro posyp komunikací. 

2.2. Předmět koupě odpovídá specifikaci dle čl. 2. rámcové dohody. 

2.3. Množství předmětu koupě:  

a)       t (s odchylkou maximálně +/- 10%) 

3. Kupní cena 

3.1. Cena za jednu (1) t předmětu koupě činí ve smyslu čl. 5. rámcové dohody: 1.388,90 Kč bez DPH. 

3.2. Celková výše kupní ceny dle této smlouvy bude stanovena podle skutečně dodaného a 
odebraného množství předmětu koupě, přičemž maximální rozdíl v množství může činit 10%, tj. 
skutečně fakturovaná a zaplacená kupní cena bude odpovídat násobku skutečně dodaného 
množství předmětu koupě dle dodacího listu a jednotkové ceny. 
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4. Místo plnění a osoba oprávněná k převzetí předmětu koupě 

4.1. Místem plnění je: 

a)       a osobou oprávněnou za kupujícího k převzetí předmětu koupě a potvrzení dodacího 

listu, s níž bude rovněž dohodnut přesný čas dodání předmětu koupě předem dle čl. 7.2. 

rámcové dohody je:      , tel.      , e-mail:      @suspk.eu 

b) místo dle čl. 4.1. rámcové dohody (vč. oprávněné osoby), které bude stanoveno v souladu s 

čl. 5.2.1. této smlouvy  

5. Ostatní ujednání 

5.1. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se smluvní vztahy touto smlouvou založené ujednáním 
rámcové dohody. 

5.2. Odlišné ujednání od rámcové dohody:  

5.2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dodání dle čl. 7.1. rámcové dohody a to tak, že 
konkrétní množství předmětu koupě vč. termínu jeho dodání a místa dodání bude sjednán 
některou z oprávněných osob dle přílohy č.1 rámcové dohody telefonicky s kontaktní osobou 
prodávajícího.  

5.2.2. Prodávající nesmí mechanismem dle čl. 5.2.1. této smlouvy akceptovat objednávku 
oprávněné osoby, pokud by souhrnné množství všech objednávek učiněných na základě této 
smlouvy přesáhlo množství sjednané dle čl. 2.3. této smlouvy.     

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

 

V Plzni dne ___.___.______     V __________ dne ___.___.______ 

 

____________________________    _________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.    Solsan, a.s. 

Jiří Mužík        Ing. Jan Urbánek 

Komentář [ŠM1]: vyber variantu 

Komentář [ŠM2]: a)– varianta pro 
konkrétní závoz 

Komentář [ŠM3]: b) - varianta pro 
„rámcovou objednávku“ 

Komentář [ŠM4]: platí jen pro variantu 
4.1.b) ....pokud varianta a) pak vymaž 


