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Kupní smlouva – Motorová nafta 2018 – 28. týden  

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“) 

(dále jen „smlouva“) 

číslo smlouvy objednatele:  8500002319 
číslo smlouvy dodavatele:  

smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR I. skupiny (přímé zadání) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 162, 326 00 Plzeň 
IČO:   720 53 119   DIČ: CZ72053119 
datová schránka:   
pověřen k řízení:                  
kontaktní osoba:    
 (dále jen „objednatel“) 

1.2. Dodavatel: 

EG Energie, a.s. 

sídlo/bydliště:  Ústecká 396/27, 18400  Praha 8 – Dolní Chabry 

IČO:    25680340   

DIČ:                             CZ25680340 

datová schránka:    

zastoupena:    

kontaktní osoba:    
adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla: 
 (dále jen „dodavatel“) 
 
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY  

1.3. Závazek dodavatele: odevzdat a převést vlastnické právo k předmětu koupě, jímž je: 

a) motorová nafta třídy B (dále jen „předmět plnění“). 

1.4. Závazek objednatele: převzít předmět plnění a zaplatit dohodnutou cenu. 

1.5. Množství předmětu plnění: 13 000 litrů s odchylkou maximálně +/- 1%. 

1.6. Termín poskytnutí předmětu plnění: ve středu 11. 07. 2018  

1.7. Místo plnění: zásobník objednatele na adrese 

a)   okres Plzeň-sever, Žatecká 732, 331 41 Kralovice. GPS: 49.9890681N, 13.4877161E  

1.8. Kontaktní osobou objednatele, s níž bude dohodnut čas dodání předmětu plnění (pracovní dny 7 -14 

hod) předem a která je současně oprávněna převzít předmět koupě a potvrdit dodací (stáčecí) list je:  

a)   

1.9. Dodavatel se zavazuje dodat předmět plnění vozem (cisternou) vybavenou kalibrovaným počítadlem a 
umožňujícími přepočet stočených litrů na litry stočené při 15° C spolu s tiskem stáčecího lístku.  

1.10. Předmět plnění bude poskytnut k účelu: použití jako PHM do motorových vozidel. 

1.11. Záruka 6 týdnů.  

2. CENA PLNĚNÍ  A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

2.1. Cena za jeden litr předmětu plnění činí: 24,93 Kč bez DPH.  
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2.2. Celková výše kupní ceny dle této smlouvy bude stanovena podle skutečně dodaného a odebraného 
množství předmětu koupě (přepočtené na litry stočené při 15° C dle stáčecího lístku), přičemž 
maximální rozdíl v množství může činit 1%, tj. skutečně fakturovaná a zaplacená kupní cena bude 
odpovídat násobku skutečně dodaného množství předmětu koupě dle dodacího (stáčecího) listu a 
jednotkové ceny (dále jen „cena plnění“). 

2.3. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

2.4. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit dodavatelem v souvislosti 
s řádným poskytnutím předmětu plnění dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických 
norem. 

2.5. Cena plnění bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu (dál jen „faktura“) 
vystaveného dodavatelem po poskytnutí plnění. 

2.6. Faktura musí krom náležitostí daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo smlouvy objednatele. 

2.7. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny 
stanovené náležitosti objednateli. 

3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů stanovených v o.z. i v případě, že 
dodavatel nedodrží termín pro poskytnutí předmětu plnění uvedený čl. II. odst. 2.4. této smlouvy 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

4.2. Dodavatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději 
do jednoho měsíce po jejím uzavření. 

4.3. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s těmi ust. o.z., která jsou předmětu a účelu této 
smlouvy nejbližší.  

4.4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 
a e-mailová adresa. 

Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 
zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 
zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 
s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 
jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 
smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského 
Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné 
nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 
osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 
nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 
údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem uzavření a splnění smlouvy, 
zajištění komunikace smluvních stran při plnění smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků z 
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této smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí 
vznikají práva uvedená v  GDPR a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/  a 
současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována. 

4.5. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být vyhotovena (uzavřena) pouze v elektronické 
podobě, s naskenovanými podpisy oprávněných osob a doručovaná pouze na emailové adresy 
kontaktních osob. 

4.6. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 
pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

4.7. Kupující oznámí (e-mailem) prodávajícímu nabytí účinnosti jednotlivé kupní smlouvy (na základě 
uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.). 

4.8. Prodávající není oprávněn plnit jednotlivou kupní smlouvu před nabytím její účinnosti. 

4.9. Smluvní strany se pro vyloučení všech pochybností dohodly na tom, že plnění, jež je v souladu 
s obsahem jednotlivé kupní smlouvy a bylo případně prodávajícím poskytnuto a současně kupujícím 
převzato v době mezi uzavřením této smlouvy a nabytím její účinnosti, je považováno za plnění dle 
jednotlivé kupní smlouvy. Nárok na odpovídající protiplnění ze strany kupujícího však nevznikne 
prodávajícímu dříve než dnem nabytí účinnosti jednotlivé kupní smlouvy. Prodávající není oprávněn 
fakturovat před nabytím účinnosti jednotlivé kupní smlouvy. 

 
objednatel:        dodavatel: 
 
 
 

V Plzni dne                                  V ................. dne ..............  
 
 
 
 
 
___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. EG Energie, a.s.  

         

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/

