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Číslo smlouvy kupujícího: 8500001773 
Číslo smlouvy prodávajícího: 105/2017 

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:   Koterovská 162, 326 00 Plzeň 
IČO:    72053119 DIČ: CZ72053119 
telefon: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

osoba oprávněná k uzavření smlouvy:  
xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx 

dále jen „kupující“ 

a 
 
BÖGL a KRÝSL, k.s. 

se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 

zastoupená: xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, jednateli komplementáře 

bankovní spojení: KB Sušice 

č. účtu: xxxxxxxxxx 

IČ: 26374919 DIČ: CZ26374919 

osoba oprávněná k uzavření smlouvy: 

xxxxxxxxxxx, tel.xxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxx 

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 60 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. 
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4. Místo plnění 

4.1. Místem plnění je: 

a) místo dle čl. 4.4.  rámcové dohody – skládka Radešov, 49°9'9.583''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:  

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 smlouvy: nejsou 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 

Sb.) nestanoví jinak. 

 

V Plzni dne 27.2.2018      V    dne  

 

 

____________________________        _________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.    BÖGL a KRÝSL, k.s. 

xxxxxxxxxxxxxx                   xxxxxxxxxxxxxxx 


