
Číslo smlouvy Kupujícího: SML-65/1195/200/20/2018

číslo smlouvy prodávajícího: 029/04/2018

Rámcová kupní smlouva na dodávku asfaltového 
betonu

BOHEMIA ASFALT s.r.o.

Se sídlem Na Švadlačkách 478/11, 392 01 Soběslav
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, od. C, č.vl.8452

Jednající: Ing. Petr Zach, jednatel 
Ing. Karel Helma, jednatel

Bankovní spojení: 

na straně jedné (dále jen jako „Prodávající”)

a

se sídlem Pardubice,
Správa a údržba silnic Pardubického kraje,

Doubravice 98, PSČ 53353,

Číslo bankovního účtu
zapsaná do Obchodníh^^Jstnki^eaenen^Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162,
zastoupená Ing. Miroslavem Němcem, statutárním orgánem - ředitelem,
oprávněné osoby k jednání ve věcech technických:

na straně druhé (dále jen jako „Kupující")

(dále společně jako „Smluvní strany“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dodávkách 
Zboží - asfaltového betonu (rámcovou kupní smlouvu).

Úvodní ustanovení

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dodávkách zboží, a to s cílem 
vymezit základní a obecné podmínky jejich obchodního styku, včetně vymezení jejich 
základních práv a povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu.

Smlouva o dodávkách zboží je uzavírána s ohledem na záměr Prodávajícího směrující
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k prodeji zboží a vůli Kupujícího nakupovat předmětné zboží, přičemž realizace dílčích plnění 
podle této smlouvy bude realizována prostřednictvím jednotlivých objednávek Kupujícího a 
jejich potvrzením Prodávajícím.

L \ 
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je dodávka teplé obalované směsi v kvalitě dle ČSN EN 13108-1.
Dodávané asfaltové směsi musí splňovat parametr)' zkoušek uvedené v příslušných 
normách, TP a TKP. Výroba jednotlivých druhů asfaltových směsí se řídí požadavky ČSN 
EN 13108-21 čl.7.1, ČSN EN 13108-20 a přílohy C a D ČSN 736121, dále jednotlivými 
specifikacemi pro materiály ČSN EN 13108-1.

a) ACO 8 50/70
b) ACO 11 50/70
c) ACL 16 50/70
d) ACP 22 50/70

(dále jen „Zboží“)

vhodného pro strojní a ruční vysprávky konstrukčních vrstev netuhých vozovek, zejména 
pro níže uvedené organizační jednotky Kupujícího.

Součástí dodávky Zboží je naložení Zboží na vozidla Kupujícího v místě plnění, tj. na 
provozovně - obalovně Prodávajícího.

1.2 Prodávající se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy o dodávkách Zboží - asfaltového
betonu (dále jen „Smlouva“), že dodá Kupujícímu ve formě dílčích plnění Zboží v množství,
způsobem a jakosti dle této smlouvy, a Kupující se zavazuje Zboží odebrat v rozsahu dílčích
kupních smluv a uhradit v souladu s čl. III a čl. IV této smlouvy kupní cenu. Objem potřeby
jednotlivých asfaltových směsí (Zboží) v roce se předpokládá rovnoměrně rozdělený do
měsíců duben až listopad, ale může být v průběhu plnění upraven jednak dle skutečných
potřeb kupujícího, vzdáleností konkrétních oprav silnic nebo v souvislosti na finančních
možnostech kupujícího.

II.
Dílčí kupní smlouvy

2.1. Plnění z této Smlouvy budou uskutečňována dle dílčích kupních smluv. Dílčí kupní 
smlouvy budou uzavírány na základě objednávek kupujícího učiněných ve formě návrhu na 
uzavření dílčí kupní smlouvy (dále jen „Objednávka“).

2.2. Objednávka učiněná Kupujícím je závazná. Doba platnosti objednávky činí 24 hodin 
nedohodnou - li se strany smlouvy jinak.
• Termín odběru asfaltových směsí (Zboží) bude objednán na základě dílčí kupní smlouvy, která 

bude odeslána Prodávajícímu nejpozději do pátku do 10:00 hodin před následujícím pracovním 
týdnem odběru asfaltových směsí. V této objednávce bude uvedeno předpokládané množství 
odběru jednotlivých druhů asfaltových směsí (Zboží) v následujícím pracovním týdnu. Konkrétní 
množství na následující den bude vždy upřesněno telefonicky (nebo emailem) do 12 hodin. Tato 
objednávka bude nejpozději v den odběru v ranních hodinách Kupujícím potvrzena nebo 
odvolána v závislosti na provozních podmínkách Kupujícího např. klimatické podmínky, porucha 
stroje apod.

2.3. Jestliže přijetí Objednávky učiněné Prodávajícím obsahuje dodatky, výhrady, omezení 
nebo jiné změny, je odmítnutím Objednávky a považuje se za nový návrh na uzavření dílčí 
kupní smlouvy.

2.4. Dílčí kupní smlouvaje uzavřena okamžikem, kdy je Prodávajícím Kupujícímu potvrzena 
Objednávka učiněná Kupujícím za podmínek vyjádřených v této Smlouvě nebo kdy je

2



Kupujícím přijat nový návrh Prodávajícího na uzavření dílčí kupní smlouvy učiněný podle čl. 
2.3. této Smlouvy. Návrh na uzavření dílčí smlouvy bude realizován formou e-mailové zprávy, 
telefonického kontaktu či osobním jednáním. Potvrzení objednávky učiní Prodávající formou 
e-mailové zprávy, zprávou SMS či telefonicky na kontaktech dále uvedených:

Provozovna - obalovna Prodávajícího

Adresa:

Kontaktní osoba Prodávajícího:
Telefonní kontakt Prodávajícího pro 
objednávky:

e-mail Prodávajícího pro objednávky:

BOHEMIA ASFALT, s.r.o. 
Obalovna Vysoké Mýto
566 01 Vysoké Mýto

Provozovna - obalovna Prodávajícího

Adresa:

Kontaktní osoba Prodávajícího: 
Telefonní kontakt Prodávajícího pro 
objednávky:

e-mail Prodávajícího pro objednávky:

BOHEMIA ASFALT, s.r.o. 
Obalovna Rájec 
P.O.Box 101 
789 01 Zábřeh

Provozovna - obalovna Prodávajícího

Adresa:

Kontaktní osoba Prodávajícího: 
Telefonní kontakt Prodávajícího pro 
objednávky:

e-mail Prodávajícího pro objednávky:

BOHEMIA ASFALT, s.r.o. 
Obalovna Hájky 
pošta Ohaře 
28130 Ohaře

Provozovny - Cestmistrovství Kupujícího (objednávky a zasílání faktur):

Cestmistrovství Luže: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
cestmistrovství Luže 
Husova 69 

854 Luže
Kontaktní osoba ;l
e-mailt________________
telefon ní kontakt pro objednáv
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Cestmistrovství Holice: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
cestmistrovství Holice 
Bratří Čapků 889 

01 Holice
Kontaktní osoba:! 
e-mail
telefonní kontakt pro objednávky^

Cestmistrovství_Běstovice: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
cestmistrovství Běstovice 
Běstovice 117

________ ^63 26 Běstovice
Kontaktní osoba:! 
e-mail: 1__
telefonní kontakt pro objednávky:!

Cestmistrovství Lanškroun: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
cestmistrovství Lanškroun 
Dobrovského 133 

01 Lanškroun
Kontaktní osoba:!
e-mail:!______
telefonní kontakt pro objednávky:!

Cestmistrovství Žamberk: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
cestmistrovství Žamberk 
Nádražní 195

________ ;Ď4 01 Žamberk
Kontaktní osoba:!
e-mail^
telefonní kontakt pro objednávky: (

Cestmistrovství Ústí n.Orl.: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Cestmistrovství Ústí n. Orl.
Třebovská 333/II 

________ jú2ji3 Ústí nad Orlicí
Kontaktní osoba:! 
e-mail:!
telefonní kontakt pro objednávky:

Cestmistrovství Polička

Cestmistrovství Litomyšl:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Cestmistrovství Polička 
Starohradská 392 

Polička
Kontaktní osoba:1
e-mail: __________
telefonní kontakt pro objednávky:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Cestmistrovství Litomyšl 
T.G.Masaryka 985

n Litomyšl
Kontaktní osoba:!
e-maib _________
telefonní kontakt pro objednávky:!
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Cest mistrovství S\ i ta vy: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Cestmistrovství Svitavy 
Hlavní 302

________ i68 02 Svitavy
Kontaktní osoba J
e-mail:(
telefonní kontakt pro objednávky:^

2.5. Návrh Kupujícího na uzavření dílčí kupní smlouvy musí obsahovat:

A. specifikaci a množství Zboží

B. dodací lhůtu.

2.6. Jestliže z obsahu uzavřené dílčí kupní smlouvy nebude zřejmé ujednání smluvních stran 
o kupní ceně, dopravních podmínkách, místu dodání, platebních podmínkách apod., řídí se 
právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními této Smlouvy.

2.7 Při objednávce jednotlivých dodávek bude dílčí kupní smlouva provedena způsobem 
uvedeným v čl. 2.4 a 2.5 Smlouvy.

2.8 Prodávající se zavazuje dodat objednané množstvu a ve lhůtě uvedené v Objednávce.

2.9 Doba plnění je podmíněna vhodnými klimatickými podmínkami pro pokládku 
asfaltových směsí dle ČSN EN 13108-1.

2.10 Přechod nebezpečí škody a přechod vlastnictví na Kupujícího nastává okamžikem 
přádání Zboží kdispozici vmiste plnění, tj. naložením Zboží na vozidlo Kupujícího. 
Přebírající zaměstnanec Kupujícího potvrdí podpisem na dodacím listě převzetí Zboží. 
Dodací list musí obsahovat minimálně tyto údaje:

a) datum prodeje
b) druh asfaltových směsí
c) množství asfaltových směsí (Zboží)
d) určení provozovny Kupujícího - cestmistrovství

III.
Kupní cena

3.1 V případě, kdy dílčí kupní smlouvou nebude sjednáno jinak, je Kupující povinen zaplatit 
Prodávajícímu kupní cenu dodávaného Zboží ve smyslu dílčích kupních smluv, která je 
stanovena v příloze č. 1 této rámcové smlouvy pro jednotlivé typy Zboží. Kupní cena byla 
stanovena dohodou smluvních stran jako jednotková cena za tunu Zboží. V případě 
poskytnutí množstevní slevy Prodávajícím na základě již odebraného množství zboží 
v průběhu kalendářního roku, bude o výši slevy upravena výchozí cena zboží. Tato úprava 
ceny bude platná a účinná po potvrzení písemného návrhu Prodávajícího Kupujícím, jako 
dodatek Smlouvy.

3.2 Při změně sjednané ceny Zboží vlivem proměnlivosti cen ropných produktů je povinen 
Prodávající sdělit změnu Kupní ceny Zboží písemně jako dodatek Smlouvy na adresu 
provozovny (Cestmistrovství) Kupujícího. Změna ceny se stává účinnou podpisem smluvních 
stran.

3.3 Prodávajícímu vzniká právo účtovat Kupujícímu kupní cenu za dodané Zboží stanovenou 
ve smyslu čl. 3.1. Smlouvy okamžikem dodání Zboží Kupujícímu ve smyslu dílčí kupní 
smlouvy.

3.4 Kupní cena obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné dodávce Zboží v místě plnění 
včetně nakládky na vozidlo Kupujícího a obsahuje předpokládané cenové vlivy v čase plnění.
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3.5 Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za to, že 
sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

3.6 Kupní cena je splatná v korunách českých.

3.7 Cena za jednotlivé dodávky bude stanovena jako násobek dodaného množství Zboží v 
tunách a ceny za příslušnou jednotku.

IV.
Dodací a platební podmínky

4.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že místem dodání Zboží bude provozovna 
Prodávajícího.

4.2 Kupující je povinen objednané Zboží ve sjednaném termínu a v požadované kvalitě v 
místě podle čl. 4.1 převzít nebo zajistit jeho převzetí.

4.3 Prodávající splní svůj závazek dodat objednané Zboží v okamžiku, kdy toto Zboží řádně a 
včas předá Kupujícímu v místě nebo způsobem určeným podle čl. 4.1. a čl. 4. 4. této Smlouvy 
nebo kdy umožní Kupujícímu ve sjednaném termínu dodání disponovat s předmětným 
Zbožím ve stanoveném místě a Kupující je v prodlení s převzetím dodávaného Zboží.

4.4 Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zboží bude předáno naložením Zboží na 
vozidlo Kupujícího a na základě fyzické přejímky Zboží uskutečněné mezi oprávněnými 
pracovníky Prodávajícího zajištěným Prodávajícím a oprávněnými pracovníky Kupujícího 
zajištěným Kupujícím, přičemž výsledek fyzické přejímky Zboží musí být vyznačen v dodacím 
nebo nákladním listě podpisem přejímacího pracovníka Kupujícího.
Dodací list musí obsahovat minimálně tyto údaje:

a) datum prodeje
b) druh asfaltových směsí
c) množství asfaltových směsí
d) určení provozovny Kupujícího - cestmistrovství

Spolu s podepsanou smlouvou je Prodávající povinen dodat Kupujícímu následující doklady, 
vydané příslušným orgánem:
- Bezpečnostní list dle požadavků platných právních předpisů.
- Prohlášení o vlastnostech materiálu podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů/CE osvědčení.
Prodávající je povinen dodat platné doklady při každé jejich aktualizaci, a to nejpozději do 1 
měsíce od data jejich aktualizace.

4.5 Zálohové platby se nesjednávají.

4.6 Úhrada kupní ceny bude realizována Kupujícím na základě faktur, jejíž přílohou bude 
dodací list dle čl. 4.4 této smlouvy. Faktury budou vystavovány íx za kalendářní měsíc 
nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce a členěny podle skutečně 
provedených odběrů jednotlivých provozoven - cestmistrovství Kupujícího, dle dodacích 
listů potvrzených zástupcem Kupujícího (vedoucí cestmistr) cestmistrovství, které odběr 
realizovalo.
4.7 Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů od doručení faktury 
Kupujícímu.
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4.8 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího. Platba bude 
provedena na účet Prodávajícího uvedený na faktuře.

4.9 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2OO4Sb., o dani 
z přidané hodnoty v platném znění.

4.10 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je Kupující 
oprávněn fakturu vrátit. Prodávající podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví 
novou a doručí ji Kupujícímu.

4.11 Pro účely fakturace se strany dohodly na:

1) fakturační adrese:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98

2) adrese doručení jednotlivých faktur: podle odběru jednotlivých provozoven - 
cestmistrovství Kupujícího dle čl. 2.4 Smlouvy.

V.
Odpovědnost za vady

5.1. Prodávající je povinen dodat Zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje dílčí kupní 
smlouva a tato Smlouva. Jestliže Prodávající poruší své uvedené povinnosti, vznikají 
Kupujícímu nároky z odpovědnosti za vady, které se řídí ustanoveními § 2099 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb.

5.2. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady Zboží pouze písemným 
oznámením doručeným Prodávajícímu.

5.3. Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost v délce 24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců ode 
dne dodání Zboží Kupujícímu.

5.4 Prodávající neodpovídá za případné vady vzniklé nevhodnou dopravou nebo 
technologickým zpracováním asfaltových směsí Kupujícím.

5.2 V případě zjištění jakýchkoliv vad Zboží je Kupující povinen neprodleně o tomto zjištění 
písemně informovat Prodávajícího. Prodávající se zavazuje neprodleně, nejpozději následující 
pracovní den, zahájit reklamační řízení.

5.3 Na žádost Prodávajícího je Kupující povinen umožnit Prodávajícímu prohlídku 
reklamovaného Zboží a zpětvzetí Zboží.

5.4 V případě uznané reklamace Prodávajícím bude vada řešena dodáním nového Zboží nebo 
dobropisem. Výběr řešení vady je zcela v kompetenci Kupujícího. V případě řešení reklamace 
dobropisem, je povinen tento dobropis vystavit Prodávající do 10 kalendářních dnů od 
doručení písemného oznámení Kupujícího, že zvolil tento způsob řešení reklamační vady.

5.5 V případě, že vadná dodávka zboží způsobí znečištění nebo jinou škodu na zařízení 
Kupujícího, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu náklady vynaložené na vyčištění či 
odstranění jiné škody na zařízení Kupujícího na základě faktury se splatností 14 dnů od 
vystavení.

V případě vadné dodávky již zpracovaného zboží, tj. použitého při opravě pozemní 
komunikace, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu veškeré náklady, které mu vznikly
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případným dovozem do místa zpracování, zpracováním takto vadného Zboží, odstraněním již 
zpracovaného Zboží z místa zapracování a jeho likvidací. Náhrada škody bude uhrazena na 
základě faktury se splatností 14 dnů od vystavení.

5.6 V případě, že si Kupující objedná u akreditované laboratoře kontrolu jakosti dodaného 
Zboží a ze zkoušky vyplyne, že bylo dodáno Zboží v jakosti v rozporu s touto Smlouvou, 
zavazuje se Prodávající uhradit náklady uhrazené Kupujícím na tuto zkoušku, a to na základě 
faktury se splatností 14 dnů od vystavení.

VI.
Smluvní pokuty

6.1 V případě, že Prodávající bude v prodlení s dodávkou Zboží (tzn. pokud nebude Zboží 
dodáno včas, v objednaném druhu, množství a v dohodnuté jakosti) je Prodávající povinen 
uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny konkrétní dodávky za každý i jen 
započatý den prodlení
6.2 V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, je Kupující povinen 
uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý 
den prodlení.
6.3 Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

VII.
Zánik rámcové kupní smlouvy

7.1 Tento závazkový vztah založený mezi oběma smluvními stranami touto Smlouvou zaniká, 
nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

A. písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v takovéto 
dohodě, jinak ke dni následujícímu po dni uzavření dohody o zániku závazkového vztahu.

B. Odstoupením od smlouvy, přičemž kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od 
této smlouvy odstoupit, je-li tak ujednáno v této rámcové smlouvě nebo byla-li smlouva 
jednáním druhé smluvní strany porušena podstatným způsobem, a to vždy po předchozím 
upozornění na porušení smlouvy s poskytnutím náhradní lhůty k odstranění stavu porušení 
smlouvy a s upozorněním na možnosl odstoupení od smlouvy. Odstoupením smlouva zaniká 
ke dni doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy. Účinky odstoupení se řídí 
ustanovením obč. zákoníku.

C. jednostrannou výpovědí, přičemž kterákoli ze smluvních stran je oprávněna i bez 
uvedení důvodu svým jednostranným právním úkonem vypovědět tuto Smlouvu. Výpovědní 
doba činí 3 (slovy: tři) měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v 
němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

7.2. Dojde-li k zániku této rámcové kupní smlouvy, dohodly se obě smluvní strany na tom, že 
Kupující odebere veškeré jím objednané Zboží, tzn. Zboží, které bylo objednáno písemnou 
objednávkou doručenou Prodávajícímu přede dnem zániku Smlouvy,

7.3 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě zahájení 
insolvenčního řízení vůči Prodávajícímu nebo Kupujícímu dle zákona č. i82/2OO6Sb., 
insolvenční zákon, v platném znění. Smlouva zaniká třetí kalendářní den od doručení 
oznámení o odstoupení s účinky ex-nunc.

VIII.
Doba trvání závazkového vztahu

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018.
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IX.
Doručování

9.1. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že veškeré právní úkony činěné podle této 
Smlouvy, jakož i dílčích kupních smluv, v písemné formě, jakož i další písemnosti, mohou být 
doručovány poštou, e-mailem, vždy však tak, aby bylo možné zajistit výkaz o doručení 
písemnosti druhé smluvní straně, popř. odepření přijetí.

9.2. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny sídla či adresy pro doručování se budou 
bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti informovat. V případě porušení této 
povinnosti nesou odpovědnost za škodu, která v důsledku této skutečnosti vznikne.

X.
Společná a závěrečná ustanovení

10.1 Právní vztahy neupravené touto smlouvou či dílčí kupní smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.2 Spory vzniklé mezi Smluvními stranami v souvislosti s plněním Smlouvy, resp. kterékoli 
dílčí kupní smlouvy, budou rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice, 
přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud Prodávajícího.

10.3 Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením 
jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své 
podpisy.

10.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10.5 Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to 
pouze v písemné formě.

10.6 Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení.

10.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nahrazuje ode dne účinnosti všechny 
doposud potvrzené objednávky mezi prodávajícím a kupujícím a dnem nabytí platnosti a 
účinnosti této smlouvy dochází k jejich zrušení.

10.8 Prodávající souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 
ioó/i999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající 
výslovně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy bez jednotkových cen, podpisů, telefonních 
čísel a emailů v Registru smluv.

10.9 Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, o registru smluv. Smlouvu v souladu s tímto zákonem zveřejní Kupující.

Příloha č. 1: Ceny Zboží
2: Plná moc Ing. Fúrbachové ze dne 4.4.2018

V Soběslavi, dne: Íqa% V Pardubicích dne: ■) 7 04. 2313

9



BOHEMIA ASFALT, s.r.o. 
Na švadlačkách 478/11 
392 01 Soběslav

BOHEMIA
ASFALT

Plná moc

Společnost BOHEMIA ASFALT, s.r.o., Na švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav, zastoupená 

jednateli Ing. Petrem Zachem a Ing. Karlem Helmou, zapsaná v OR u Krajského soudu 

v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8452

(dále zmocnitel)

zplnomocňuje

Ing. Zdeňku Fiirbachovou,(

k podepisování smluv, smluv o smlouvách budoucích, závazných příslibů na dodávku 

asfaltových směsí, čestných prohlášeni vztahujících se kvýše uvedeným smlouvám 

a příslibům, dohod o provedeni práce, dohod o pracovní činnosti, pracovních smluv na 

dobu určitou a veškerých dokumentů týkajících se podáni nabídek k veřejným 

zakázkám, a to v období od 10.4.2018 do 23.4.2018 včetně.

V Soběslavi, dne 4.4.2018

Za zmocnitele:

Udělenou plnou moc přijímám:

Ing. Zde


