
Rámcová kupní smlouva
č. 002 111 2018

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, mezi

M-Bet s.r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v OR:

K Dubině 690, 530 06 Pardubice 
27 52 11 76 
CZ 27521176
KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23880

zastoupená ve věcech smluvních: Jiřím Šťovíčkem, jednatelem 
ve věcech plnění smlouvy: Jiřím Šťovíčkem, jednatelem

(dále jen „prodávajíc?‘)

a

Služby města Pardubic a.s.
se sídlem: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice
IČ: 25 26 25 72
DIČ: CZ 25262572
zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1527,
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva 

a Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva 
ve věcech plnění smlouvy: Ing. Oto Doležalem, vedoucím divize Údržba komunikací

(dále jen „kupující“)

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany sjednávají v této rámcové kupní smlouvě závazné podmínky, které platí pro jejich 

vzájemné vztahy na dodávky betonových směsí (dále jen ,j:boží“) po celou dobu účinnosti této 
smlouvy. Jednotlivé dodávky zboží budou konkretizovány v písemných objednávkách kupujícího 
v souladu s touto smlouvou. Smluvní strany se zavazují dodržovat podmínky sjednané touto 
smlouvou, písemnými objednávkami a obecně závaznými právními předpisy.

2. Prodávající prohlašuje, že zboží je nové, nepoužité, bezvadné a splňuje veškeré podmínky 
vyžadované platnými právními předpisy České republiky a příslušnými technickými normami 
k používání zboží. Dále prodávající prohlašuje, že dodané zboží bude v souladu s požadavky 
kupujícího uvedenými ve výzvě k podání nabídky, v zadávací dokumentaci, v souladu 
s nabídkou prodávajícího učiněnou kupujícímu, a v souladu s objednávkou kupujícího i touto 
smlouvou.

II.
Předmět plnění

1. Předmětem plnění je závazek prodávajícího dodávat zboží představující sortiment prodávajícího, 
uvedený v krycím listu, který tvoří přílohu smlouvy za podmínek sjednaných v této Smlouvě,
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podle písemných objednávek vystavených kupujícím a předávat k dodanému zboží příslušné 
doklady a převádět vlastnické právo na kupujícího.

2. Kupující se podpisem této smlouvy zavazuje objednávat zboží po dobu platnosti a účinnosti 
smlouvy. Řádně objednané, dodané a bezvadné zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou 
kupní cenu způsobem ve smlouvě definovaným.

III.
Objednávky zboží

1. Objednávka zboží kupujícím je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Smluvní strany se dohodly, 
že návrh je přijat a smlouva uzavřena, jestliže prodávající ve lhůtě do tří dnů ode dne obdržení 
řádné objednávky tuto písemně potvrdí, nebo dodá objednané zboží kupujícímu.

2. Každá objednávka zboží bude obsahovat:
a) identifikaci kupujícího (název, sídlo, IČ, DIČ, údaj o zápisu v OR, včetně spis.zn.)
b) identifikaci prodávajícího (název, sídlo, IČ, DIČ, údaj o zápisu v OR, včetně spis.zn.)
c) druh zboží
d) číslo objednávky a odkaz na tuto smlouvu ve znění „dle Rámcové kupní smlouvy č...)
e) datum vystavení objednávky a jméno osoby vystavující za kupujícího objednávku
f) specifikace objednávaného zboží
g) požadavek na termín dodání
h) místem plnění dodávek je adresa: sídlo kupujícího, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak.
i) podpis oprávněné osoby jednající jménem kupujícího, resp. oprávněného zástupce kupujícího

3. Prodávající se zavazuje objednávku v dojednaném rozsahu a v dojednaném termínu splnit.
4. Objednávku zboží je kupující povinen učinit písemně. Za písemnou objednávku se považuje též 

objednávka učiněná prostřednictvím faxu či elektronickými prostředky.
5. Smluvní strany se zavazují, že každá z nich bude samostatně archivovat tyto objednávky, včetně 

písemných úkonů na ně navazujících, vzájemně sjednaným nebo jiným vhodným způsobem.

IV.
Kupní cena

1. Kupní cena za zboží je sjednána dohodou, v souladu s cenami uvedenými prodávajícím v cenové 
nabídce (krycím listu), který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Kupní cena je za kompletní, 
řádné a včasné provedení dodávky zboží, je nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti 
této smlouvy a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s dodáním zboží. 
Smluvní strany považují tuto cenovou nabídku za ceník platný pro jednotlivá plnění, po celou 
dobu účinnosti této smlouvy. Prodávající a kupující prohlašují, že s cenami souhlasí.

2. Náklady na dopravu zboží jsou nákladem prodávajícího a jsou zahrnuty do sjednané kupní ceny.

V.
Termín a místo dodání

1. Předmět kupní smlouvy - zboží je dodáváno v termínech, které jsou smluvními stranami sjednány 
pro konkrétní kupní smlouvy (podáním a potvrzením objednávek), tj. ihned ode dne doručení 
objednávky objednatele. Podle dohody smluvních stran, prodávající dodá zboží do místa plnění 
dodávek na adresu: Sídlo kupujícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Povinnost prodávajícího dodat zboží kupujícímu na základě této smlouvy blíže specifikované 
objednávkou je splněna protokolárním převzetím dodávky zboží kupujícím.

3. Osvědčení o převzetí zboží bude vždy vyznačeno na tiskopise předávajícího - předání a převzetí 
zboží.
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VI.
Doklady ke zboží

Prodávající současně s předáním zboží vystavuje a předává dodací list, obsahující popis zboží, 
množství a cenu zboží. Kupující, který zboží přebírá nebo jeho zástupce je povinen na dodací list 
vyznačit čitelným způsobem své příjmení, otisk razítka s firmou a sídlem, dále pak dodací list 
originálně podepsat. K dodávanému zboží doloží prodávající dle jeho charakteru prohlášení o shodě 
ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, případně 
další doklady osvědčující kvalitu a požadované parametry.

VII.
Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo k objednanému zboží okamžikem jeho převzetí.

VIII.
Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu vyplývající z faktury, a to ve lhůtě 
splatnosti uvedené na faktuře. Pro účely této smlouvy se sjednává splatnost faktur na 21 dnů.

2. Prodávající má právo vystavit fakturu neprodleně poté, co bylo objednané zboží předáno 
kupujícímu v místě plnění.

3. Vystavená faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle příslušné právní úpravy. 
V opačném případě a v případě, kdy taková faktura má jiné závady v obsahu nebo formě 
stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit tuto fakturu 
zhotoviteli přede dnem splatnosti bez zaplacení, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je 
povinen v případě vrácení faktury vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode 
dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

4. V případě, že kupující bude v prodlení s placením za dodané zboží, má prodávající právo na 
smluvní úrok ve výši 0,5 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

5. Kupující provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato 
podmínka nebude splněna, kupující uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen 
prodávajícímu až po zveřejnění čísla účtu v registru plátců. V případě, že účet nebude zveřejněn 
po uplynutí lhůty stanovené kupujícím, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně 
prodávajícího.

6. Pokud je před odesláním platby (před zaplacením faktury) o prodávajícím zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je prodávající dle §106a zákona o dani z přidané 
hodnoty nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 zákona o dani z přidané 
hodnoty, bere prodávající na vědomí, že kupující zaplatí na účet prodávajícího pouze 
fakturovanou částku bez DPH a DPH zaplatí přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
kupující dodatečně písemně prodávajícího informuje.

IX.
Záruka za jakost a vady zboží

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za to. že:
a) zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady 

technického zpracování, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně 
odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této smlouvy a dle platných právních předpisů,
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b) zboží bude plně funkční, a to jednotlivé jeho části i jako jeden funkční celek,
c) zboží bude splňovat veškeré vlastnosti výslovně kupujícím požadované, jakož i vlastnosti, 

které jsou obvykle na zboží kladeny.
2. Prodávající přejímá písemným závazkem záruku za jakost zboží po dobu 36 měsíců a počíná 

běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží je způsobilé pro 
použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, a že si zachová smluvené, jinak obvyklé, 
vlastnosti.

3. V případě, že zboží nebude v souladu s touto smlouvou nebo bude mít vady, je kupující oprávněn 
odmítnout jeho převzetí a nezaplatit kupní cenu nebo její část, a to do doby, než prodávající 
vytýkané vady odstraní. Převezme-li kupující zboží, které má vady, zůstávají mu veškerá práva 
z vadného plnění a záruky upravená v této smlouvě a v občanském zákoníku.

4. Vady na zboží, které nebylo možné zjistit při převzetí, uplatní kupující bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění písemnou formou, kde uvede důvod reklamace, rozsah nároku, návrh na 
vypořádání, číslo faktury prodávajícího a reklamované zboží předloží k posouzení 
prodávajícímu.

5. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do pěti dnů ode dne následujícího po doručení 
reklamace. Uznané reklamace budou vyřizovány nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne 
doručení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na jiné lhůtě (lhůta pro odstranění 
vad). Za vyřízení uznané reklamace se považuje odstranění vady dodáním nové věci bez vady 
nebo dodáním chybějící věci. V případě, že s tím bude kupující souhlasit a umožňuje-li to povaha 
vady, považuje se za vyřízení reklamace též odstranění vady opravou věci. V případě, že se na 
dodaném zboží v průběhu záruční doby vyskytne dvakrát stejná vada nebo tři různé druhy vad, 
považují toto smluvní strany za podstatné porušení smlouvy a kupující je v takovém případě 
oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny neboje oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Neodstraní-li prodávající vytýkané vady nejpozději ve lhůtě pro odstranění vad, má kupující 
právo od této smlouvy odstoupit. Prodávající v takovém případě nemá právo na zaplacení kupní 
ceny a byla-li již zaplacena, je povinen ji kupujícímu vrátit nejpozději do třiceti dnů ode dne 
odstoupení od smlouvy. Prodávající je v takovém případě dále povinen nejpozději do třiceti dnů 
od odstoupení od smlouvy odvézt na své náklady zboží z místa plnění.

7. Smluvní strany považují za den doručení reklamace den, kdy tato reklamace byla nahlášena 
telefonicky, e-mailem nebo písemně na kontaktní údaje prodávajícího uvedené v záhlaví této 
smlouvy, případě na jiné kontaktní údaje, které prodávající po uzavření smlouvy kupujícímu 
prokazatelným způsobem sdělí.

8. Nebezpečí škody na předmětu koupě nese kupující od okamžiku jeho převzetí, záruční doba 
počíná běžet ode dne dodání a převzetí zboží.

9. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu jen zboží prosté vad, a to jak faktických tak 
právních. Do odstranění vady nemusí kupující platit část ceny za dílo odhadem přiměřeně 
odpovídající jeho právu na slevu. V případě vady, která znamená podstatné porušení smlouvy ze 
strany prodávajícího, kupující nemusí uhradit celou kupní cenu, a to až do doby odstranění 
takové vady prodávajícím a po převzetí zboží kupujícím. Nezaplacením kupní ceny nebo její 
části podle tohoto odstavce nemá za následek prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny a 
prodávající v takovém případě nemůže vůči kupujícímu uplatňovat žádné úroky z prodlení, 
smluvní pokuty ani jakékoli jiné sankce nebo nepříznivé právní kroky.

10. Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro vytknutí vady uvedená v § 1921 odst. 1 a v § 2112 odst. 
1 občanského zákoníku se prodlužuje na lhůtu šesti měsíců ode dne, kdy kupující měl možnost 
vadu zjistit; tato lhůta končí nejpozději uplynutím záruční doby. Ustanovení § 1921 odst. 3 věty 
první a § 2112 odst. 1 věty první občanského zákoníku se nepoužije.
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X.
Sankce

1. V případě, že prodávající nesplní povinnost dodat předmět smlouvy kupujícímu řádně a včas 
podle této smlouvy nebo podle přijatých objednávek, nebo v případě prodlení prodávajícího 
s odstraněním reklamované vady, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z celkové kupní ceny sjednané za všechna plnění prodávajícího podle této smlouvy bez DPH za 
každý i započatý den prodlení prodávajícího s plněním této povinnosti.

2. Pro případ porušení jiné povinnosti prodávajícího neuvedené v článku X. této smlouvy je 
kupující oprávněn požadovat vůči prodávajícímu zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % 
z celkové kupní ceny sjednané za všechna plnění prodávajícího podle této smlouvy bez DPH za 
každé jednotlivé porušení takové povinnosti.

3. Smluvní pokuty podle této smlouvy jsou splatné na účet druhé smluvní strany do třiceti dnů po 
obdržení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Kupující je oprávněn započíst své pohledávky ze 
smluvních pokut vůči pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny; v takovém případě je 
kupující oprávněn uhradit kupní cenu sníženou o smluvní pokutu.

4. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty smluvní stranu nezbavuje závazku splnit 
své povinnosti dané mu touto smlouvou nebo objednávkou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok kupujícího na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností 
prodávajícím. Kupující má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se 
smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši.

XI.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou a je účinná do 31.03. 2019.
2. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou nebo výpovědí i bez udání důvodů. 

Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi.

3. Smluvní strany se ujednaly, že zásilku odeslanou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb doporučeně na adresu sídla, případně na adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, popřípadě na adresu druhé smluvní straně prokazatelně 
sdělenou po uzavření této smlouvy, budou považovat za doručenou příslušné smluvní straně 
třetího pracovního dne po dni odeslání této zásilky, a to i v případě, že adresát si zásilku 
nepřevzal. Smluvní strany se dále ujednaly, že zásilku učiněnou elektronicky (např. e-mailem) 
považují za doručenou následujícího pracovního dne od jejího odeslání na elektronickou adresu, 
kterou smluvní strana prokazatelným způsobem druhé smluvní straně sdělí nebo ji k elektronické 
komunikaci používá.

4. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné 
dohody obou smluvních stran. Smluvní strany vylučují působnost ustanovení § 564 občanského 
zákoníku.

5. Smluvní strany prohlašují, že informace o položkových (jednotkových) cenách, tedy informace o 
ceně uvedené v cenové nabídce (Krycím listu) naplňují znaky obchodního tajemství podle § 504 
občanského zákoníku.

6. Pro právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím touto smlouvou neupravené se vztahují 
příslušná ustanovení občanského zákoníku.

7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou projednány a rozhodnuty obecnými 
soudy ČR, přičemž smluvní strany se ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb.. občanský soudní
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řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení veškerých sporů 
smluvních stran vzniklých z právního vztahu založeného touto smlouvou a s tímto právním 
vztahem souvisejících, je soud v místě sídla kupujícího.

8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9. Kupující prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pokud se na smlouvu 
vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že smlouvu uveřejní 
kupující. Kupující uveřejní smlouvu vyjma kupujícím zvolených údajů a informací, jejichž 
vyloučení resp. znečitelnění zákon o registru smluv a navazující právní předpisy připouští. Pro 
případ předejití pochybnostem prodávající prohlašuje, že je kupující oprávněn uveřejnit veškerý 
obsah smlouvy a že není v tomto směru vázán žádnými pokyny prodávajícího; to platí i tehdy, 
není-li povinnost uveřejnění smlouvy zákonem o registru smluv stanovena nebo je-li sporná a 
kupující přesto smlouvu v registru smluv uveřejní. Všechna ujednání tohoto odstavce se uplatní i 
pro případné přílohy smlouvy, její dodatky i pro smlouvy uzavřené na jejím základě.

10. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž kupující obdrží dvě a prodávající 
jedno vyhotovení.

11. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné vůle, což stvrzují svým 
podpisem.

12. Nedílnou součástí smlouvy je příloha - cenová nabídka {Krycílist).

V Pardubicích dne

Za prodávajícího Za kupujícího

Služby města Pardubic a.s.
Hůrka 1803, Bílé Předměstí 

530 12 Pardubice 
IČ: 252 62 572
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Příloha č I Krycí lisí nabídky

KRYCÍ LIST
nabídky k poptávkovému řízení

„2018 UK materiál -1 (betonové směsi)“
Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce.

Uchazeč:
NÁZEV SPOLEČNOSTI M-Bet s.r.o.

SÍDLO K Dubině 690,530 06 Pardubice

IČ 27521176

DIČ CZ27521I76

OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ Jiří Šťovíček

TELEFON, FAX. E-MAIL

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Název materiálu

C 8/10 (KSCI) (m3)

CM 15 cem 15 32,5/Dmax 4 (m3) 

CM 20 cem 15 32.5/Dmax 4 (m3) 

C 16/20 Xo cem 32.5/Dmax (m3) 

C 12/15 Xo cem 32.5/Dmax (m3) 

Celkem

Záruka na dodávku betonových směsí v měsících: 36

Termín dodávky betonových směsí od objednání ve dnech: (ihned)

Sleva z platného ceníku na ostatní nepoptávaný materiál (v %)

Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky, že jsme se řádně seznámili se zadávací 
dokumentací a že uvedená nabídková cena je pro nás závazná v průběhu celého roku 2018. Současně 
stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě vypsané výzvy k podání nabídek.

V Pardubicích, dne 31 .ledna 2018

7/?7 J~ fc>r
ISMU
K Dubiná 690,530 06 Pardubícs 
lč'27521 176• DIČ CZ27521176

podpis oprávněné osoby uchazeče, razítkoJméno a příjmení opr. osoby





Služby města Pardubic a.s.; Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice

M-Bet s.r.o.

K Dubině 690 
530 06 Pardubice

Váš dopis značky/ ze dne Naše značka V Pardubicích dne 
23.4.2018

Věc: Smlouva

V příloze Vám zasílám 3x kupní smlouvu. Prosím o jejich podpis a vrácení dvou stejnopisů na naší 
adresu.

S pozdravem

Alena Klemová

účetní divize Údržba komunikací

SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s. 
Údržba komunikací ©

Bílé předměstí, Hůrka 1803 
530 02 Pardubice 
DIČ: CZ25262572

IČ 25262572 
DIČ CZ25262572

e-mail: 
www.smp-pce.cz

Společnost zapsána u KS Hradec Králové oddíl B, vložka 1527.

http://www.smp-pce.cz



