
Číslo smlouvy kupujícího: 8500001606 
Číslo smlouvy prodávajícího:

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená na základě rámcové dohody

„Kamenivo pro SÚSPK (2017) - 3. Jih“

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.: 724 201 928, email: jiri.muzik@suspk.eu

dále jen „kupující"

a

BÓGL a KRÝSL, k.s.
se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
zastoupená: , jednateli komplementáře
bankovní spojení: KB Sušice 
č. účtu:
IČ: 26374919 DIČ: CZ26374919
osoba oprávněná k uzavření smlouvy:

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 „Kamenivo pro SÚSPK (2017) - 3. Jih“, 
číslo smlouvy kupujícího 8500000292 (dále jen „rámcová dohoda“).

2. Předmět koupě

2.1. Předmětem koupě je kamenivo.

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

2.3. Množství předmětu koupě:

a) frakce 4/8 v množství 1 200 t (s odchylkou maximálně +/-10%).

3. Kupní cena

3.1. Cena za jednu (1) t předmětu koupě činí ve smyslu čl. 5. rámcové dohody:

a) včetně dodávky do místa plnění dle čl. 4.4 rámcové dohody činí 297,00 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.

4. Místo plnění

4.1. Místem plnění je:
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a) místo dle čl. 4.4. rámcové - skládka Radešov, 49O9’9.583"N,13°30'51,658"E (dodávka vč.
dopravy)

4.2. Kontaktní osobou kupujícího, s níž bude dohodnut čas dodání (odběru) předmětu koupě předem 
dle čl. 7.2 rámcové dohody a která je současně oprávněna převzít předmět koupě a potvrdit 
dodací list, je:

■ Martin Jůn, tel.: 724 434 137
■ Tomáš Jáchim, tel.: 731 128 361
■ Jan Jáchim, tel.: 721 979 495

■ Martin Havlík, tel.: 723 853 255
■ Jaroslav Potužák, tel.: 721 240 447
■ Tomáš Vaněk, tel.: 721 785 348

■ Jan Hadrava, tel.: 602 826 629

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: Smluvní strany se s ohledem na skutečnost, že tato 
smlouva nenabude účinnosti před jejím uveřejněním ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb. dohodly na 
následujícím:

• Objednatel oznámí (e-mailem) dodavateli nabytí účinnosti povinně uveřejňované smlouvy.

5.3. Prodávající bere na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí kupující.

5.5. Dodavatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 
nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření.

5.6. Prodávající výslovně souhlasí stím, že kupující zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. 
tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující 
parametry obchodního tajemství, pokud prodávající nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí 
kupujícímu ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 
předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, osobní údaje nebo důvěrné informace ve smyslu 
ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a 
konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 
(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

5.7. Odlišné ujednání od rámcové smlouvy:

Termín dodání předmětu plnění proběhne v množství 300 t do 22. 12. 2017, zbytek tj. 900 t 
do 31. 1. 2018.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany se pro vyloučení všech pochybností dohodly na tom, že plnění, jež je v souladu 
s obsahem této smlouvy a bylo případně prodávajícím poskytnuto a současně kupujícím převzato 
v době mezi uzavřením této smlouvy a nabytím její účinnosti, je považováno za plnění dle této 
smlouvy. Nárok na odpovídající protiplnění ze strany kupujícího však nevznikne prodávajícímu 
dříve než dnem nabytí účinnosti jednotlivé kupní smlouvy. Prodávající není oprávněn fakturovat 
před nabytím účinnosti této smlouvy.

6.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 
Sb.) nestanoví jinak.

V Plzni dne 18. 12. 2017 V__________ dne___ .___ .______

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Jiří Mužík

BÓGL a KRÝSL, k.s.
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