
KUPNÍSMLOUVA

č. smlouýy:.24/2078

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č, 89/2012 Sb., občanský žákoník,
Ve zněnípozdějších předpisů, mezismluvními stranami:

Technické služby města Křalupy nad Vltavou
se sídlem: Libušina 123, Kralupy nad Vltavou,

27a07
Zastoupeno: ln8. Lubošem Němcem, ředitelem organizace
lč: 00066460
Kontakt: Miroslav Pecinovslqi,
dále jen ,,kupující"

colAs cz, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 191/9 190 00 Praha g-Vysočany

zastoupena: lng, Josef Lapšo * ředitel záVodu LoMY
lČ: 26177005
Kontakt: Lubom ír Maxa - obchodní oddělen í

Martin smejkal - Vedoucí kamenolom u Čenkov
dále jen,,prodáVající"

l.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je nákup kameniva v kamenolomú Čenkov. lednotlivé dodávky budou
prováděny na základě dílčích objednávek, které budou obsahovat speciíikaci požadovaného
kameniva a jednotkovou cenu na základě ceníku (Viz příloha), množstvL požadavek na
dopravu a čas dodání.
ob.iednáVku zašle kupující prodávajícímu mailem nejpozdějitři dny před požadovaným
datem dodávky.

ll,
Doba plnění

termín zahájeníplnění: leden 2018
termín dokončen í plnění: prosinec 2018
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lll.
cena a platební podmínky

smluVnístrany 5e dohodly, že předpokládaná maximální cena za rea!izaci předmětu smlouVy
je Ve Výši 200 000,- Kč bez DPH, celková cena s DPH je Ve \^/šj 242 000,- Kč. Faktura je splatná
do 21 dní od doručení.

lV.
závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stíanami Výslovně neupravené touto smlouvou, a vztahy z ní

WplýVající, se řídí ustanoveními zákona č, 89/2072 sb., občanský zákoník, Ve znění
pozdějších předpisů.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou uzavřených písemných .
dodatků podepsanými oběma smluvními §tranami.

3. Tato smlouva nab,lvá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stran. Je whotovena Ve dVoU stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom Vyhotovení.

V Kralu pech nad Vltavou, dne 26. 3. 2018 v Praze, dne 22.3. 2018
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Korespondénčni ádíesá:
coLAsc?,as zavodLot/!

Ext.ínicENlK kánéniva plo lGmenolom ČENKov
plálňý od í,2.2013 do odvoláni
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. kaménNo sp]nu]e kva alvnL pozaóaÝky lyédene 4\
'kaménvosplňuje ivaljb liw l p..a.davky oŤP ýOc

Homina: sPlLrŤ

po.dall . čtvrt.t §:30 . 15:30, dál. dl. dohodý

ponútl - čtýrGh G]00 . 16:30, dll. dlo dohody

Pólóha: z?km seÝéíně od Píáhy
27km j]žně od lrě]ói}ú 22lffi od
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