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Ráncavá kupní sírló|ýa

coL^9

lčo:
Dlč:

RAMCOVA KUPN| SMLOUVA

00066460

cz00066460

zastoupen/a: lng. Lubošem Němcem, ředitelem organizace

osoby opnávněné k iédnáníi
Ve vécéch smluvních a technických:

MiroslaV Pecinovský

uzavřená ve smvslu ustanovení § 2079 a násl. zákona ě, 89/2012 sb,. občanského zákoníku
Čislo §mlouvy prodáVajícího: 187436018

Čislo smlouvy kupujiciho. 25t2oft
ětánek č, ,|

SMLUVNÍ STRANY

Prodávaiící: colAs cz, a.s.

Ke Ktíčovu 9

190 00 Praha 9

společnostje zapsaná ve obchodnim |cis]!i_ík! Vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B, vložka 6556

BankoVni spojení:

lčo: 26177005

Dle: Cz26177oo5

Zastoupena:, lng. Pav|em Šíámkém, ieditelem závodu obalovny, na základě plné moci

osoby opřávněné k jednání:

ve věcech smluvních a technických: Pavel Litera, Vedoucí provozu obaloven

Kontakíy na obalovnu (př[em obiédnávék):

obalovna Čenkov, Vedouci obalovny: zdeněk Falc

Kupujicí: Technické služby města Křalup nad Vltavou

Libušina 123

278 01 Kralupy nad Vltavou
B.nkovn;spojeni:
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článék é. 2

ÚČEL SMLOUVY

t]čelem této §mlouvy je stanovení podmínék pro dodáVku asfaltových směsí z nabídky prodáVajícího
(dále také,,zboží") V píůběhu roku 2018 prodáVajícím kupujiclmu na základějednotlivých dílčích kupnlch
smlUV a vymezéní práv a povinností stran s tím souvisejících,

Tato námcová kupní smlouva neslouží k prokiázání smluvního zajištění dodávek asflatov,ých
směsí a kupující není opřávněn tuto smlouvu použít pro iakékoli výběrové řízení, Kupující tedy
neni za žádných okolností op]ávněn dokládat tuto lámcovou kupní smlouv! na odběr
asfaltových směsí v rámci jakýchkoliv zadávacích řízení veřeiné zakázky, a na podkladě této
smlouvy ani nesml činit žádná čestná prohlášení apod,, jimiž by dokládal zadavatelům, žé má
takovouto rámcovou kupni smlouvu uzavřenu.

Pň porušení tohoto žákazu je prodáVající opfavněn okamžitě zastavit veškeíé dodávky asfaltových
smés| k!pujíclmu a kupujícIje povinen zaplaiit prodáVajícímu smluvní pokutu ve výši5 000 000 Kč (pět
milionů korun českých) ža každý jed notli\^i Přípád,

Článek č.3
PŘEDMĚTfLNĚNi QBJEDNÁ

Prodávajíci §e zavazqe za podmínek uvedených v této smlouvě dodávat kupujícímu na základě
prodávajícim odsouhlasené a potv.zené objednávky Vystavené kupujicím zboží a kupující se zavazuje
objednané zboží převzit u prodávajícího a uhíaditža ně dohodnutou kupní cenu na účet prodávajícího,

Kupujícíie povinen učinit objednávku písémně, pňčemž strany považujíza pIsemnou objednávku i

emailčifax. ProdáVající Však může akceptovat objednáVku kupujícího učiněnou ijinýmizpůsoby (např,
telefonicky). objednáVka musí obsahovat zejména druh zbóží (í\apř. označení dle ceniku), jeho
množství, označení obalovny a teímín či termíny dodání. Parametry dodáVky lze mezi slranami
upřésňovat.

Za kupujícihoje opráVněn zboži objednáVat zejm.:

Mřoslav PecinoVský

zménu V tomto seznamu kupující prodáVajícímu oznámi dopisem podepsaným opráVněnou osobou,

ProdáVajicí si vyhrazuje práVo v den odběru do 9:00 hod. teléíonicky dodávku odvolat z objektivních
příčin, např, nevhodné klimatické podmínky, závažné provozní důvody (porucha stroje) apod.

článék č,4
MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

Místem plněníje píovožovna prodávajícího (obalovna) sjednaná v objednávce.

Jednotlivé dodávkyzboží budou realizovány v te.mínech sjednaných V objednáVkách během období od
1,1,2018 do 3'1.12.2ua.

článek č. 5

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

smluvní stEnyse dohodly, že cenaje stanovéna dle ceníku, ktelý je přílohou této smlouvy, Píodávaiící
§i vyhrazujé právo j€dno§lranné změny c6níku zejména v závislosti na změně cen Vstupních
m.teriálú (např. asfali, kamenivo a energie). Aktuálni ceník je prílohou této smlouvy a v případě
změny ceníku bude kupujícímu zaslán ceník nový.

K céně bude pripočítána DPH vé Výši dle přislušného práVního předpisu platného ke dnifukturace,

5.1,

5.2.
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5,3, Bude-li prodávající po§kytovat kupujícímu dopíavu dojiného místa Plnění, cena dopravy bude účtována
zvlášť dle dohody smluvních stran,

5.4. Cena za dodané zboži bude úětoÝána na základě faktury se splatností 21 dní! od vystavení. Nedílnou
součástí faktury jsou kopie Vžních lístků podépsaných ástupcem kupujícího (např, ňdičem nákladního
vozidla), Rozhodujici pro určení ceny budé skuteóně odebrané množ§fui d]é Vážnich lístků.

5.5. Vpřípadě prodlení súhradou faktllry, zaplatí kupující prodáVajícímu smluvní pokutu Ve \.ýšio,t %
z dlužné éstky za každý den prodlení.

5.6. Pokud kUpující nedodžíplatébní podmínky Vůči prodáVajiclmu, zejménaje-liv prodlenís placením vúči
kterémukoliv ávodu společnosti colAs, nebo překročí stanovený k.editní limit dle čl. 6 odst. 6-1 této
smlouvy, považuje to prodávajicí za podstatné porušení této §mlouvy aje oprávněn|

- žastávit dodávky zboží a pracl patř'cich do portíolia Výroby společnosti colAs, aniž by to znamenalo
porušení této, jakož ijákékoliv jiné smlouvy uzavřené se společností colAs, a to i po potvžení
objednávky;

- snížit nebo zrušit sjednaný kreditni limit a požadovat platbu předem před realizací dodáVky anebo
poskytnutí zabezpečení plnéní poúnností kupujícího ve formě a rozsahu podle požadavků
píodáVajícího;

- snižit nébo zrušit sjednané slevy 2 platného ceníku s účinností ke dni odeslání oznámení na e-
mailovou adresu kUpujícího;

- odstoupit od této smlouvy,

5.7. smluvní shany se dohodly, že před dodáním zboži uhradí kupujlcl na základě zálohové fakfury
vystavené prodávajícím zálohu ve výši0 o/o ceny zboŽÍ,

5,8. smluvni strany se dohodly, že předpokládaná maximálnlcéna za roalizaci pňedmětu smlouvy je ve
výši 300,000,- Kč bez DPH, celková cena s DPH je ve V,ýši 363.000,- Kč

článek č, 6

KREDlTNí LlMlT

6.í, smluvni strany sjednaly maximální výši néuhrazených (včetně nesplatných) záVazkú kupujiclho
v souvislosti s touto §mlouvou (dále také 

"kreditní 
limiť) ve Výši 10o 000,- Kč (slovy: jednostolisic),

6.2. ProdáVajícíje oprávnén jed nostranně uPravovat výši kreditního limitu za podmínek podle iéto smlouvy.

Článek ě. 7

PŘEVZETi MATEŘÁLU

7.'l. ProdáVajicí se zavazuje, že Veškera horká asfaltová směš bude v okamžiku odběru odpovidat platným
technickým normám, zejména ČsN EN 131o8-1 a ČsN EN 13lo&5.

7.2. Kupujlcíje op.áVněn odmltnout převzetízboží pouze tehdy, neodpovídá-li Paíametrllm výše uvedeným
v této smlouvě. Neodebere-li kupující objednané zboží, je povinen prodáVajícímu uhradit smluvní
pokutu Ve V,ýšiceny odmítnutého (neodebraného) zboží,

7.3. Teplota dodané a§faltové smě§i bude kupujícím pFi odběru ověřována

7.4. oprávněny k odběru zboží jsou zejm. Fidiči nákladních vozů obstarávajích přepravu zboží, Prodávající
můžé odmitnout výdq zbožI osobám, které kupujicí nevybaví písemnou plnou mocí podepsanou
oprávněnou osobou nebo néurčí v písemné objednáVce nebo dodatečně písemnou formou,

Kupujicí zajistí u Všech osob, které za něj budou záležitost obstarávat, dodžovánl předpisů v oblasti
bézpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životnlho prostFedí,

7.5. Kupující zboží prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Věci a přesvědčí se o jeho
Vlastnostech (Včetně ověření přísl. zkouškami) a množství,

], I t,íííi,
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7,6, VadU zboži je kupujlci povinen oznámit prodávajlcimu béz zbytečného odkladu poté. co ii mohl oň
vcasne píonlldce a dostatečné péčizjistit, nejpozdějivšak do 24 měslců po odevzdánízboži.

Ólánek č. 8

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNi
8.1, Pokud není některrý právní poměr VysloveněrJpíavén touto smlouvou, podrobu.ií se obě smluvní stranypříslušným ustanovením občanského zákoníku. Dále se strany dohodly na Vyiuštění §í726, §1728 á

1729 občanského zákoníku- Nebude-li konkrétnl dilčí dodávka zboži stránami ÚonoonuĚ posiuiem ote
č1.3,

8,1,1. nepovažujé se konkrétní dilóí kupní smlouva za uzavřenou;

8.1.2, proběhlo-liv této věci mézi stranamijednání, nepovažuje se za závazné.
8.2. u.iednáními o smluvní pokuÉ v této smlouvě neni jakkou dotčena povinnost kupujícího k náhradě škodyVcélém rozsahu, zaplacení §mluvní pokuty n;zbavuje kupr-rlicího povinnbsii splnit dluh smluvŇ

pokutou utvrzený.

8,3. Tato smlouva nabýVá platnostia účinnostj dnem podpi§u oběma smluvními stranaml.
8-4 Tato smlouva múže být měněna nebo doplňována pouze písemn:imia číslovanýmj dodatky,
8,5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichžjeden obdží prodáVající ajeden kUpujicí.

8-6, smluvní strany proh]ašuji, že tuto smlouvu uzavirajl svobodně, Vážně a bez donucení a že 'plně
porozuměly jejímu obsahu, Dále prohlašují, že smlouvu V žádném př'padě neuzavlrají V lísni a;i za
nápadně nevýhodných podmlnek a na dť]kaz těchto prohlášen í pňpojuj i sVé vlastnoručňí podpisy,

8.7. Přílohousmlouvyjsou:

Příloha č. í: ceník
Přlloha č. 2: Doporučený vzor objednávlq
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EXTERNÍ CENÍK OBALOVANÝCH ASFALTOVÝCH SMĚSÍ
PLATNÝ oD í.1.2oí8

závod obalovny

DRUH sMĚsl
oBJEMoVÁ
HMoTNosŤ CENA BEZ DPH

tl(čÁl

CENA BEz DPH po
§levě [Kč/tl

2517kalm3 í 678 Kč 1 343 Kč
2510kq/m3 1 625 Kč í 301 Kě
2519k9/m3 17oo Ké 1 360 Kč
2526kglm3 ,l 605 Kč 1 2a4 Ké

Áco 1l s 1 846 Kč 1 477 Kě
Aco 11 s 2 237 Kě 1 790 Kč
Aco 11 s 2556ko/h3 2 050 Kč 1 64í Kč
Aco 11 s 2247 Rč 1 798 Kč
Áco 16 s 2455ko/m3 2 037 Kč í 630 Kč
Aco 16 s 2 355 Kč 1 884 Kč

1489 Kč 1 192 Ké
1 406 Kč ,l 125 Ka

AcL 16 s 2538kg/m3 1488 Kč 1 19o Kč
AcL16 s 2543kalm3 l 751 Kč 1 40í Kč
ÁcL 15 s 2539ko/m3 2106 Kč ,1 686 Kč
AcL 22 § 2564ko/m3 1 406 Kč í 125 Kč
AcL 22 s 1 T10 Kě 1 369 Kč

2518kq/m3 1 414 Ré 1 132 Ré
2521a]m3 1 345 Kč 1 076 Kč

1 408 Kč 1 127 Ka
AcP 22 § 2542kglm3 í 635 Kč 1 309 Kč

2589kq/m3 í a3§ kč 1 4T2 Ré
sMA1l s 2523kalm3 1 918 Kč l 535 Kč
sMAí,l s 2518ko/m3 2 317 Kč í 854 Kč
sMA 11 s 2 553 Kě 2 043 Kč
slvlA l1 s 2 905 kč 2325 Ké
AKo 8 2190kq/m3 1 455 Kč l í65 Kč
Axo í,| 21a4kalm3 í 481 Kč 1 185 Kč
AKo,!6 2204kglfr3 1 260 Kč 1 00B Kč

2314kalm3 í3 364 Kč 10 69l Kč
2172kglm3 1 984 Kč 1 588 Kč

sAL 3 l ryeo+s I 24a2kghn? 2134Kč

As_fallové směsi splňují požadavlry ČsN EN 13 í o8_ 1 (A§laltový b9ton), ČsN EN 13 1 o8_ 5 (Asfaltový kobercc ma§ixoÝ) ácsN 73 6121 sŤó

spol€ČnGl !|j pň aěnách H én.roil a vsfupnich malenálú vyhEuje moáct UpEvit prodéj.Í enu asfulloG směsi.

řalc zdeněk _ vedoucí obalovny Čenkov,

Lit€rá Pav€l - vedoucl Drovozu obálovnv
colAs cz, a,s, závod dbabwý

lng. PavelŠrám€k
řědilel závódu obalovňy

.i}i*ll r
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obiednatel:
[obchodní íjrma objednatele]
sídlo: [.]
lčo: t]
DlČ| |l
zápis v oR [,]

Datum vystav€ní: [,|
Teímin dodáni| I,1
Mlsto odběíu, obalovna Óenkov

Dodavatel:
colAs cz, a.s.
sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
lčo: 26177005
DlČ cz26177o05
Zápis v oR u Ms Praha, odd. B, v1.6556
záVod obalovny

DopraVa: objednatelem

ósobv oDrávněné k pievzeti,

tJMÉŇo]. IDATUM ŇARoZENl], tBYDl lšTĚ]

P.č. Popis Množství MJ Jedn_
cena

Předpokl.
celk. cena

Kdt

ceny jsou uvedeny bez DPH

iilliil'

Vysiavil:,,,.,..,,,,,...,.

Kontaktní osoba / tel.: ....,....,... /

splatnost faktur: ,,,.,.,dnú
Fakturu zašlele na adresui

Modifikoval:

razítko / podpis

Potvrzení obiednávky

Razítko a podpis dodavatele:

Jméno:
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