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Číslo smlouvy kupujícího: 8500002419 
Číslo smlouvy prodávajícího: 10022018 

KUPNÍ SMLOUVA (varianta rámcová objednávka) 

uzavřená na základě rámcové dohody  

„Kamenivo pro SÚSPK (2018) - 3. Jih“ 

Smluvní strany 

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
se sídlem:   Koterovská 162, 326 00 Plzeň 
IČO:    72053119 DIČ: CZ72053119 
telefon:   e-mail:   

osoba oprávněná k uzavření smlouvy:  
  

dále jen „kupující“ 

a 
 
BÖGL a KRÝSL, k.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.:  58610, oddíl A vedenou u MS v Praze 
sídlo: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 

zastoupená:   

-    

  

–   

IČ: 26374919   DIČ: CZ26374919s 

telefon:    e-mail:   

osoba oprávněná k uzavření smlouvy  

dále jen „prodávající“ 

 

1. Úvodní ustanovení 

Tato smlouva byla smluvními stranami uzavřena ve smyslu ust. § 132 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, na základě rámcové dohody „Kamenivo pro SÚSPK (2018) - 3. Jih“, číslo 

smlouvy kupujícího 8500001904 (dále jen „rámcová dohoda“). 

2. Předmět koupě 

2.1. Předmětem koupě je: kamenivo (fr. 2/4 nebo 2/5, 4/8). 

2.2. Předmět koupě odpovídá specifikaci dle čl. 2. rámcové dohody. 

2.3. Množství předmětu koupě: 

a) kamenivo fr. 2/4 nebo 2/5 v množství 2 500 t  

b) kamenivo fr. 4/8 v množství 5 000 t  

3. Kupní cena 

3.1. Cena za jednu (1) t fr. 2/4 nebo 2/5 předmětu koupě ve smyslu čl. 5.1. a 5.2. rámcové dohody činí 249 Kč 
bez DPH, Cena za jednu (1) t fr. 4/8 předmětu koupě ve smyslu čl. 5.1. a 5.2. rámcové dohody činí 249 Kč 
bez DPH, 
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4. Místo a podmínky plnění 

4.1. Místem plnění je odběrné místo dle čl. 4.1. rámcové dohody, tj.: 

a) Lom Hamr – Sušice, GPS 49.249659N, 13.543178E;  

nebo 

b) Lom Trnčí – Chlumská – Klatovy, GPS 49.475077N, 13.219375E  

4.2. Jednotlivé odběry předmětu plnění budou realizovány průběžně po telefonické (popř. e-mailové) dohodě 
mezi oprávněnými osobami smluvních stran (viz čl. 4.7. a 4.9. rámcové dohody), jejímiž nezbytnými 
náležitostmi jsou alespoň:  

a) doba odběru; 

b) konkrétní druh a množství předmětu koupě; 

c) název a číslo střediska kupujícího; 

d) osoba oprávněná za kupujícího k odběru; 

e) reg. značka vozidla použitého kupujícím k odběru; 

f) případně konkrétní místo odběru (je-li v čl. 4.1. této smlouvy více odběrných míst). 

5. Ostatní ujednání 

5.1. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se smluvní vztahy touto smlouvou založené ujednáním rámcové 
dohody. 

5.2. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu s obsahem této smlouvy a bylo případně 
poskytnuto dodavatelem v době mezi uzavřením této smlouvy a nabytím její účinnosti, je považováno za 
plnění dle této smlouvy. Nárok na odpovídající protiplnění ze strany objednatele však nevznikne 
dodavateli dříve než dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Dodavatel není oprávněn fakturovat před 
nabytím účinnosti této smlouvy 

5.3. Prodávající nesmí mechanismem dle čl. 4.2. této smlouvy akceptovat objednávku oprávněné osoby, 
pokud by souhrnné množství všech objednávek učiněných na základě této smlouvy přesáhlo množství 
sjednané dle čl. 2.3. této smlouvy.     

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

5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní 
smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. 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. 

5.6. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. 
ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp smlouvy poskytnou 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. 

5.7. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s 
plněním tohoto dodatku, resp. 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 tímto dodatkem, resp. 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 
tohoto dodatku, resp. smlouvy. 

5.8. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními 
údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku. 
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5.9. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 
straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

5.10. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 
údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění 
tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. 
smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze 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. 

6. Závěrečná ustanovení 

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. 

 

 

V Plzni dne       V __________ dne ___.___.______ 

 

 

 

 

 

____________________________    _________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.   BÖGL a KRÝSL, k.s. 
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