
Číslo kupní smlauvy"okiednávky prodávajicího¢
Číslo kupní smloův} kupujiciho: 29/2018/ST

Prodávajici:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:

Kupujici:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:

Předmět koupč:

Termin plněni:

Způsob předáni:

Mišto plněni:

Kúpni cena:

Kupní smlouva
uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb.. občanského tákoniku

Euroleum s.r.o.
Zlosyň 166. 277 44. Zlosyň
2764$070
CZ27645070

Správa a údržba silnic jihomoravského kraje. příspěvková organizace kmje
Žerotínovo náměstí 449/3. 602 (X) Brno
70 93 25 81
CZ70932581

l) mol(mvý olej l.UKOll. AVAN1'GARDE EXTRAOW/40 BC 1000 l.
v tnnožstvi 600 l.

2) hydraulický olej lukoil CiEYSER st 46 IQ® l- v množství 600 l.

okjc budou do místa plnčni dodány ve stáčenC podobě.

Do 20.6. 2018. Dřívější pInčni je možné.

osobní převzetí v tnistč plnCni

Ořechovská 35, 619 64. Brno

bez DPH 53 100,-KČ

21 % DPH (l ISL-Kč

S DPH 64 251,-Kč

Kupní cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná (nbsahuje cenu dn/]r(ny
db místa p/něni).

Lpůsob úhrady: Záloha není sjednána. Na základč |äklun se spIaniosn 14 dnů
od doručeni kupujícímu.

Adresa pro zaslání faktury: Elektronicky na adľe$u
Kontakini osoba kupujiciho:
Kontaktní osoba pMávajiciho:

V připudč. Ze pMávajici bude v prodlčni s plnčním opruli sjednanCínu terminu plněni. je povinen uhradit
kupujicimu smluvní pokufu vc výši 0.05% z kupní ceny dennč.
V připadč pndleni kupujiciho s úhradou kupní ceny nebo její části. jc povinen uhradit prodávajicimu úrok
z prodlení ve výši 0.05% z dlužné částky denné.
sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlcni jsou splatné na základě fakturj se splatnosii 14 dnů.

Tulo smlouvu lze měnit pouze oboustrannč podcµanýini a očíslovanými pisemj)S mi dodatky.
Zhotovitcl souhlasí s případným zvcNjnčnim informaci o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb..
q svobodném přisiupu k informacím. ve znění pozdějších předpisů.

Shr/umi strany se dohc'dtv. že na jejich vztah uwawný loůlo $lnlollvuu se l' µ'iµMé. Ze místem plněni
je lmuw}zovna kupujiciho. neú±i/i uslanuveNi § 2090, .S 209/. § 2123 a §2562 L)bc'unskéhc) :ákoriiku



Číslo kupní slnlouvy/obkdnávky prodávajícího:
Číslo kupní smlouvy kupujícího: 29/20181st

Tato smlouva je umvřena cInem podpisu druhou smluvní smnou. Smlouva je účinná dnem uvehjnčni
v re¥istru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejněni dk zákona č. 340/201$ Sb. O ncgistru smluv. vc znčni
pozdějších předpisů. Zveřejněni smlouvy zajišt"ujc kupujÍcĹ Prodávající označil tyto .ilnel1ovi[č uvedená
data za citlivá. která nepodlChaji zveřejněni: -
Smlouva je vyhoiovena vc dvou stejnopisech. každá ze síran obdrží jedno parč.

V Brnč. dne l8.6.2018 \r ZiQs}ň. dne jq. G .ZOL9
»pr:wa a udízM Mônle
Jihqjmuk'avskéh¢j kraje.
pii'pévkd n u t k?u/ť

Zerutinuvo 44')o 3. il4) BRNO
IČo. 'u9 t;>r' US}

Správa a údržba silnic jihomomvskCho kraje.
l:uro1cun) s.r (j.

ph'spěvková organimce kraje


