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Správa silnic Olomouckého kraje, *

Sídlo : Lipenská 753/ 120, 779 00 Olomouc -2'ö5L“U/7UJˇ/'C/'050bö'
...._Za.i:.>.àánę, LI. .ł.<_Q§.__y_9§§[š!.!_š.._.9š;l_d.il. RD. __ilr1.sż_.Bš±Är_łí9_r.šš..rıšì.vę‹iQi4êÍ_._5±lJ_..§.išm.Pę,fK_.

l zástupce ve věcec/7 abc/700'/7ı'c/7
Iˇng. Ludvík Kapusta vedoucí provozu SÚ

__ ______ „_ ____“_ -REK _ _
| záflćøpøć ve vêøøøh pføvćáfln/'Sm/øuvy

_ _ _ _ __ __ _.__.__!....in9.z..LL!_dMí!<..Kê.P}š.§§ê....m9Ř- _______dále jakø Kupujicí i
1. Předmětem Smlouvy je prodej čerstvého betonu, jeho nakládka na dopravní prostředek, doprava na

místo, vykládky a případně přeprava čerpadlem na místo.

2. Cena: Na betonové směsi bude poskytnuta sleva ve výši 15 % (Slovy patnáct procent) dle platného ceníku
společností l<AREľA S.r.O. Bruntál, který je nedílnou Součástí kupní Smlouvy - Všeobecných obchodních
podmínek. Cerpáni betonu a doprava dle platného ceníku společnosti KAREFA s.r.o. Bruntál, který je
nedílnou součástí kupní smlouvy

3. Lhůty - Období dodávek =24.5.20l8 - 31.12.2018=

4. Splatnost faktur je dohodnuta do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu.

5. Ostatní ujednání
a) Kupující je povinen upřesnit druh a množství požadovaného čerstvého betonu.

< 50 m3/den 24 hodin předem na dispečink 778 469 757
> 50 m3/den 48 hodin předem na dispečink 778 469 757

b) Podkladem pro fakturaci jsou dodací listy. Dodací list\/ obdrží kupující při každé jednotlivě dodávce
Zboží. Pro Stanovení množství Zboží, jež má být kupujícímu fakturováno, bude podstatné pouze
množství zboží uvedené na dodacím listu. Případné rozdíly v množství dodaného zboží oproti množství
uvedeném na dodacím listu musí být uplatněny ihned při odebrání zboží, nejpozději při další dodávce
zboží tentýž den, jinak k nim nebude při fakturaci příhlíženo.

c) Pro každou dodávku zboží vozidlem prodávajícího bude vyplněn záznam O době řízení vozidla, který
musí obsahovat alespoň druh, množství Zboží, dobu vykládky, ujeté kilometry, datum a podpis
kupujícího či jeho zástupce. Kupující se zavazuje provádět osobní přejímku Zboží a potvrdit Záznam o
době řízení vozidla způsobem výše uvedeným.

d) ˇDojde-li pri dodávce ke znečištění komunikací, budov či pozemků, zajistí jejich očištění na Svůj náklad a
odpovědnost kupující.
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(:IíslO smlouvy kupujícího:
Císlo smlouvy prodávajícího: B.

V případě nesplnění sjednaného termínu uhrazení daňových a nedaňových dokladů Z důvodů na L
kupujícího, je prodávající oprávněn mu účtovat úrok Z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za kn
i započatý kalendářní den prodlení.
Nezaplatí-li kupující dohodnutou kupní cenu nebo její Část, dle smluvních podmínek a fakturace pod.
jednotlivých dodacích listů, řádně a včas, může prodávající po marném uplynutí splatnosti dalšı
dohodnuté dodávky zastavit a neuskutečnit nebo od celé kupní smlouvy odstoupit. Volba uplatnění
jednoho Z těchto práv náleží prodávajícímu.
Jestliže prodávajícímu vznikne pohledávka, i ve splatnosti, za kupujícím, která bude přesahovat částku
200.000,- Kč bez DPH, je prodávající oprávněn zastavit další dodávky zboží až do úplného uhrazení této
částky. Volba uplatnění tohoto práva náleží prodávajícímu.
Prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy při opakované pozdní úhradě faktur nebo při
neodebrání smluveného množství zboží.
V případě rozporu mezi ustanoveními této kupní smlouvy a všeobecných obchodních podmínek, má
vždy přednost kupní smlouva.
Radek Štulrajter, vedoucí Střediska Betonárna Jeseník, tel: e-mail: r.Sfu/razrć›r@/‹ar€[a.cz je
osoba odpovědná ve věcech realizace předmětu Smlouvy a
Shora uvedená odpovědná osoba ve věcech realizace předmětu Smlouvy a reklamace není osobou
oprávněnou jednat a podepisovat jménem prodávajícího ve věcech smluvních.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou V ní zmíněné ceníky prodávajícího a všeobecné obchodní podmínky
dodávek čerstvého betonu.
Smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu Zastupujícími osobami oprávněnými jednat
jménem smluvních stran a tyto osoby níže připojuji Svůj podpis a zveřejněním na portále Olomouckého
kra`e
Kudní smlouva je vyhotovena ve třech \/yhotoveních, přičemž každé vyhotovení má platnost originálu. Dvě
vyhotovení obdrží Prodávající a jedno kupující.

V Bruntáje C|ne;24_5_2018 Ve Vikýřovicích dne: 24.5.2018

I
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KARETA S.r.o. Správa silnic Olomouckého kraje
Prodávající KUPUJICI
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Ť, Všeobecně obchodnípodmínky dodávekzboží- nedılnásoučástsmlouvy

I Rozsa/Lplatnost/' a druh zboží
Vseobecne obchodni' podminky (VOP) se vztahıg'/' na cˇerstvou betonovou směs určenou pro zhotovení betonových stavebn/ch konstrukci' a
dodávanou zbetonáren (dále zbož/2, druhy a /nr/ozˇstv/' zbozˇ/'jsou dohodnuty v kupn/'sm/ouvě (dále taky smfouva) a podkladech, ze kterych
smlouva vycház/Í VOPjsou platnépouzejako součástsmlouvy je-li rozpor mezismiouvou a VDB plat/ ustanoven/ smlouvy

II. Uza Vřenísmlouvy- Odstouneníod smlouvy Í I ' _ _ _ ˇ_ _ ' _
Smlouva suveden/Ť/1 druhu a mnozˇstı/ı'zbozˇı' vmf a term/necvh dodavek nabyva platnost/ pp podp/su obou stran. Pnlohou smluv Je' vyp/S
Z obchodn/ho rejstňku nebo živnostenský /ist a osvědčení o DIC kupuj'/2.'/770. Kup//jic/'je oprávnen od smlouvy odstoupit; jest//'ze prodava]/c/ho o
tom prokazatelně uvědom/'nej/ne'ně 48 hod/n předsjednanou dodací/hůtou.

nnIIL Dodánízbozı _ W 4 I 4 _ , ˇ
 váno podle předem odsouhlasenáho plánu dodávek. Na dodane zboz/ ,musi byt łvylvıotoven dodac/ l/st dle zakona cł
22/1.992163/2002 'Sb/řky Oprávněnými osobami kodběru zboă'jsou pověřen/'Zástupci kup//jic/770 a_ take vs/'chnifıłd/'ci nakladın/ch vozidel ktere
kup/_/jfc/'poprf prodávajlc/'urc`í/'k dopravě zbožf ve prospěch kup/.nit/ho. Plán /J/něn/'dodavky se upresn/.je kupu/`/c/m p/semne, telefonicky nebo'
osobně, prodávaj/'c/' 0 tomto poňžıl/'p/semný záznam, který je závazným upřesríuj/c/in dokumentem smlouvy. Kupujıcı se zavazuje, ze vytvorı
vprostoru vykládky zboă'podm/Ť/ky odpo i//daj/í.“/' Obecně platným prˇedp/sům Z hled/ska bezpečnosti práce. P/fedevsˇ/in musı' zajistit ýzdndst po
dostatečně pevných prˇýezdoı/ých komun/kac/2`h, bezpečné a dostatečně uvolněné stanov/L=řtě pro provoz prepraw//ch mechanizmů. Vpnpade
nezajištěn/' těchto podmıhek bude kuprv/Z/2`/řnu ıíătována doba do odstraněn/'podm/helr překázˇei/2`/'ch vyložen/'zb0z7Ž Kup//j/'c/'soucasně zodpov/Ela za
proveden/'potrˇebných ochranných opatrˇenı; uzavřenís/ln/'c, chodn/ků, vyňżen/'potřebných vý'/'mek a určen/'prostoru pro op/ach prepravn/ků zboz7'
pr7í'no na staven/št/Z Pňpadné zneălčtěn/' komunikac/I část/ˇ budoy pozemků a vodn/'ch zdrojů odst/an/ˇ kupuj/'c/.na svůj vlastní náklad a
odpovědnost. Pokud tyto podminky nejsou splněny ruc7'kup//Jic/'za škody ježnfip/něn/in podm/hek vzn/knou. Jest//že /‹_up/.nˇ/'c/ˇ odloz/'betonován/,'
mus/' upozornit prodávą/72“/770 nćjméneˇ 5 hod/in prˇed sjednanou dodací lhůtou. Stejným způsobem je nutno nahlas/'t sn/žení nebo zvýsen/'
dodávaného množství zboží nebo přerušen/' odběru napň z důvodu počas/' či změny organizace práce atd. Pokud se tak nestane nebo dojde
kpozdn/inu odvolán/'nebo je-l/ˇ dodávka zbožína cestě, uhradı'tuto kup/41'/'c/'vplne' výš/} at' už dodávku zbož/odebere nebo ne. Pñpadné zvýšené
nákladyjdou k t/ži kupızj/'c/ho (likvidace, recyklace). Dle dohody prodávají:/ho a kupuj/2:/770, naložen/ln zboží ve výrobneˇ na dopravn/'prostňedek
prˇecház/'vlastnictw'zb0ă'na kupın'/'c/ho.

Il/. Odgovědnost za Vadz zboží ˇ ˇ
Zboídodávanéprodávajľc/tnje vyrobeno dle CSN EN 205-MJ. Prodávaj/Ž:/'odpowdápouzevza jakost zboz/'podle stavu dodávkyk okamžiku dodán/'
kup//171:/Ýnu a neodpov/dá za odbornost následného zpracován/'betonu na staven/lčb' (dle CSN EN 205+/11). Při výrobě podle receptu/y kup/nic/770
ruă' prodávající pouze za objednané složen/'a odborné prom/sen/'zbož/Í Okamžfk dodán/ˇ (pr?_-:*dánı'a prˇevzetı'zboz`7) je shodný s okamžikem
prˇechodu vlastnictv/'zboz`7'zprodávajfc/ho na kupınic/ho a okamžikem přechodu nebezpeč/'škody na zboăf
Odpovědnostprodávaj/7:/ho nep/at/'zćy'me'na v těchto pňpadech:

a) kdyžse na staven/Ĺčti do zbozˇ/'přidá voda na žádost kup/._'1i?.ˇ/ho
b) kdyžse dodané zboă'sm/3/'s výrobkemjine' výrobny vjđma betonárny l64RE/74 s. K o,
c) když kup/.L/7'cı'pr7'dá do dodaného zb0z`7'pr7h7eˇsi nebo pňsady bez souhlasu prodávayic/ho
d) neodbornou dopravou, prˇidán/in vody nebo pr7777ěS/'a pňšad bez souhlasu i64R./1721 s. /7 0.
e) když'kupą77Z`ı'nedod/zˇ/'podm/7'/kystanovene' CSN EN 205-/-A1 pro zpracován/'čerstınřch betonových směs/'a ošetřován/'betonu

Uvedené okolnost/} pokudje mist/Í je rˇioíicˇprˇep/a vn/ku zbož/'povinen zaznamenat na dodac/'/ist: Nesp/něn/této povinnost/ˇ nemá vliv na podm/Ť/ky
odpovédnostiprodávaflž:/ho zajakost
iťupu/Z/2.“/'je povinen zboízkontrolovat ihned při naložen/' nebo vyložen/(v pňpadě dodán/'na m/sto) Z dopravn/ho prostředku a uplatnit veškeré
námitky proti mnozˇstv/'a jakosti dodaného zboă'na m/stě; bez zbytečného odkladu. P/acovn/k, kterýpotvrzuje pňjem dodávky zbozí/'na stavbej je
chápán jako určený zmocněnec kupuj/Ý:/ho pro pňjetı' dodávky na stavbě. Pokud kup/zy'/c/'nepodá námitky plat/'zbož']ako schválené. Později
mohou být uplatňovány kup/.ylc/777 pouze Skryté závady které k okamžiku uskutecˇněnı' dodávky (prˇedán/' a prˇevzet/2 nemohly být kupujiř:/777
ďlčtěny prodávajľc/' však odpoV/dá fidy toliko za vady dodávky které musely existo :et k okamžikuje/`/770 uskutecˇnén/Í Reklamace na kvalitativní
nedostatky mohou býtpodány pouze talç že pri nakládán/'zboži ve výrobné nebo ihned po vyložen/'zbož/(pr7' dodán/'na m/sto) jsou za současné
pňtomnosti zmocněných zástupců prodávajlc/770 a kup/n/'c/ho odebrány kval/fikovanou osobou rovnocenné zkušební vzorky ve dvojihı vyhotoven/'a
o odběru je sepsán protokol podepsaný pňtomnými osobám/Ĺ Prodávajit/'i kupu]2"c/'jsou povinni prˇedat tyto zkušební vzorky ihned po jejich
zhotoven/'autor/'zovane' zkušebně která je podle příslušných předpisů přezkous'/'a I/ydá protokol 0 vlastnostech worků. Prodávaj/'c/' a kupLy'/'c/'
mohou také uzavr"7't, avšakpouze vp/Šemne' fiırmšž dohodu O shodné autorizovanézkušebně, které budou prˇedány všechny takto opatrˇeně vzorky
Jest//že bude Zyilřtěna odpovědnost za vady dodávky (výsledek zkoušek bude v rozporu s pňfs/ušnou normou) hraol' náklady na prˇezkoušen/'
prodávaj/'c/I pokud tomu tak nebude, hrad/' náklady na přezkoušení ıczorků autor/Izovanou zkusˇebnou kupuj/Z“/Í V pňpadě zjisˇtěn/ˇ vad dodávky
nahrad/'prodávaj/'c/'kup/4/it“/7/iu vadne' zbozˇ/bezvadným, nebo pokud to nen/ˇobjekfivnè' možnej má kup/41'/2“/'práva Z odpovědnosü' za vady dodávky
k okamžikuje/'/770 uskutecˇněn/,' dle zákona. Protokoly o výsledc/'ch zkoušek dodá prodávaj/'c/'po Líhraděpňslusˇných daňových dokladů na vjěádán/Í
U suchých a zavlhlých směs/' (SJ) neruă' prodáıojfř/ˇ za jejich kvalitu po zpracován/I neboť kvalı'ta může být vlastnıirı zp/acován/in výrazně
negativně ovlivněna. Reklamace, která nebyla podána vcês a po stránce formální správně nenı' řádnou reklamaci' a nemá za následek
odpovědnostprodávaflř:/770 za vady dodávky Prodávajľc/'odpov/dá za vady dodávky výlucˇneˇpodle stavu zboă'k okamžiku uskutecˇněnı' dodávky a
pouze za splněn/' všech shora uvedených podm/nek Nesp/né/7/' dohodnutěho postupu reklamace vylučuje právo na řádnou reklamaci a nemá
žádnáprávn/'Úcˇ/'nl‹,v.

IL Cena a [ei/'SQ/atnost
Vsechny ceny na dodavaně betonyjsou stanoveny dohodou. Ve smlouvě /ˇ obchodn/'ch podm/hkách jsou ceny uvedeny bez DPH, tato se pňpočte
ph' vy/íčtován/'pod/e platných pňš-dp/sů. Pro lfakturac/'je podkladem podepsaný dodac/'úst zástupcem kupuj/'c/770. Bezdůvodné odm/'tnut/'podp/su
dodac/770 //stu zástupcem kupuj/'c/ho nebrání ıaniku nároku prodáva]7'c/ho na zaplacen/' ceny pňs/ušné dodávky a nebránítud/'Zˇ takéjej/' fakturaci.
Dodatečně vznesené pňpom/Ť/ky kupty'/'c/ho nemaj/' vliv na zaplacen/' vystavené faktury Jest//'zˇe se v obdob/'mezi uzavňan/777 smlouvy a dodávkou
změn/'materiá/ové, energetické nebo jiné vstupn/'nák/ady na výrobu čerstvého betonu nebo jeho dopravu a tuto výš' nemůže betonárna ovl/'vnit
změnou receptur nebo organizac/'práce, pňpadafl' tyto náklady na účet kupuj/'c/ho. Nárok na zaplacen/kupn/' ceny vzniká okamžikem předán/'a
prˇevzet/'zboží Prodávajlì'/'může požadovatplacen/'kupn/' ceny doprˇedu prˇed dodán/ln zboăf Splatnost /Ťžkturyje do 14 dnů od vystaven/'faktu/y
pokud l(upn/'smlouva nestanovíjinak. Vpňpadě prodleníplateb, může prodávajfcı' uplatnit /Írokz prodlení ve [níž 0,05% denně z dlužné částky
vprodlen/Ž Pr7 prodleníplateb ze strany kupLy'/2“/ho může prodávaj/E7'požadovatpři dalsˇ/'ch dodávkách platby předem. Smluvr//'strany se dohod/y
že v pr7,'oadě nesplněnıfižıednaněho term/hu uhrazenída/7ˇových a neda/řových dokladů Z důvodů na straně kup/.ylc/770, je kupıy7'c/'povinen zaplatit
prodávaj/Ě:/inu Smluvní pokutu ve výš/ˇ odpo!//Žiajiì*/'rozollu mezi platnou cenıkovou cenou (cen/ky vcˇásti VOP) veškerého zbozˇ/' dodaného na
základě této kupn/'sm/ouvy kupu/7'c/inu a cenou, ježbyla kupLn`/Í.“/íˇnu za toto dodané zbož/'prodávaj/c/in vy/Íčtována. Sm/uvn/'strany se dohodly že
prodávaflt/'je oprávněn Účtovat kupuj/27/inu sm/uvn/'pokutu za prsemnou upo/n/nku k úhradě fakturpo splatnosti a to ve ıýši 1.500,- Kčza každou
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Všeobe_CŤr_/é obchodni'podmıłıkjgiądávek zboží- nedílná Součástsm/ouvz

upom/nk//_ sıt/in, že uplatnění tohoto práva nálezˇ/'prodávajıc/ir/u. Faktura mus/'obsahovat ná/ezˇitost/' daňového dokladu. Zaplacen/' sm/uvn/'pokuty
se neclotyka nároku prodávaj/'c/770 na náhradu škody vzniklé porusˇen//n smluvnı'povinnost/, na kterou se vztahuje sm/uvn/' pokuta. P/ˇodávaj/'cije
oprávněn domáhat se i náhrady škodyprˇesahuj/'c/'sm/uvn/'pokutu

1/I. Ostatn/'uiednánı'
lťupuj/'c/; jeho odbeˇrate/ nebo zpracovate/ zboż'je osobou znalou ve věcech zpracovánı' zbozˇ/ˇpodle pňslušných předpisů a je poı/inen starat se o
dodané zboá' s pıéıč/'rˇádneho hospodáře. lfupuı'/'c/' rná odpovědnost za zpracován/' zboží podle pňslusˇnýc/7 prˇedp/sů a to jak kvalitativn/'clı tak /`
casovych. Kupujıcı bere na Svou vyhradn/ odpovednost ze při nedodrzˇen/' správných postupů pňˇ zpracován/'a ošetrˇoixánf 24705,' nem„5,' být
dosaženo ocˇekávaných parametrů zralěho betonu. lťupuj/c/'prˇÍ podpisu smlouvy převzal bezpečnostn/'list na zbozˇ/Í

VII. Nebezpečíškodg na zbaž/'
Nebezpečí škody na zboíp/řecház/' na kupuj/'c/ho podle odst,Il[ Jest//že kupuj/'cı' zboä' bezdůvodně nep/"evezme nebo zboží nepřevezme včas;
prestoze y době do//odnute ve smlouvě mu prodávąj/'c/' umožní toto prˇevzet/Í prˇecház/'nebe2pec7'škody na zboží na kupuj/7:/7/o marným uplynut/777
lhůty kprevzet/Í V takovém pňpadě má lrupujl/c/'p0vı'nn0st zaplatit kupní cenu zbož/a nese také odpovědnost za škodu na zbozˇ/Ž

VIIIZ Cgilgčerstvé betonové směsi
_ 7 Základn/'druhya tňłly čerstvého betonu Í

Druh I kønz/5/egçć ca/10 c12,s l c12/15 c15/20 cz0/25 czs/30 c5'0/37 cas/45
X0 D/""10" |51/52'/53/54 1.500,- 1.650,- 1.700,- 1.800,- 1.900,- 2.050,- 2.150- 2.300,-

xcı, ,\/c2
51.52.5154 _1.7s0,- 1.800,-_ 1.850,- 1.950,- 2.050,- 2.150,- 2.250,- 2.400,-,YO Dn7a,K,,z,z,-j

54 __ -------- -------- 1.000,- 2.000,- 2.200,- 2.300,- 2.400,-
Xca Xc-4 s4
XA1, ,Y/42, XA3 54
XDLXD2 7"" ” 54
Ě1ÍXF2,XF3,xF-“/ 54

-------- 2.250,- 2.300,- 2.400,-
-------------- -------- 2.300,- 2.400,- 2.500,-

I --z------------- 2.400,- 2.500,-
------ l |2.400,- 2.500,- 2.500,-

Klas/fikace dle sednut/kužele.“ 51 10-40 mm, 52 50-.90 mm, 53 100-150 mm, 54 160-210 mm
Za dodávky vzimn/in obdob/' od 15. 11. do 15. 3. se účtuje k ceně zbož/'Z/'mn/'prirážka ve 100,- Kč/mi
Za dodávky O vıkendu a svátc/?:h bude k cenám zbofiúčtována pňrážka ve výši 100, - i(c7m3

IX. Ceník dopravy a čerpáníbetonu

150, - /x'z:ˇ/mi
60, - l\'cˇ/km

150, - Kč/mix
150 - Kcˇ/15 min

500,- Kč/15 min + přıstaven/'na stavbu 1.000, - Kč
500, - /(č/15m/ˇ/7 + př/'staven/'na stavbu 1.500,- Kč
550, - Kč/15 min + phstaven/'na stavbu 2. 000, - Kč

400, - Kč/ 15 m/in + př/staven/'na stavbu 1. 000, - Kč
___ 150, - kc"/bm/den

Doprava autodorn/clráı/ačem do 10 km od betonárny (tam izpět)
Doprava autodom/'chávačem tam /zpět
[vak/'ádka a pri/n/ch 30 minut vykládky
Každýclı dalš/'ch započatýcl/ 15 minut vykládky nad 30m/in
Cena čerpán/'pumpom/kem s dosahem 15 m
Cena čerpá/ı/'pu/rıp0mı'xem s dosahem 27 m
Cena čerpadla 5 dosahem 36 m
Cena čerpání čerpadlem na hadice s dosahem 100 m
Prˇ/'dávné liaclice, potrub/Ĺ kojeľa, redukce

Obclıodn/'podm/hky vydane' dne JZ 1. 2018 datum podp/su .............................................. _,
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Jednatel Společnosti
Prodávající
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