
Číslo smlouvy Kupujícího: dodatek č. i k SML — 65/1195/200/20/2018 - í íMXŽíř/J.00 Hol ÍQÍ8
Číslo smlouvy Prodávajícího: dodatek č. 1 k 029/04/2018

Dodatek č. i k Rámcové kupní smlouvě na dodávku 
asfaltového betonu

STRABAG Asfalt s.r.o.

Se sídlem Na Švadlačkáeh 478/II, 392 01 Soběslav
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, od. C, č.vl.8452

Jednající: Ing. Petr Zach, jednatel 
lna. Karel Helma, jednatel

Bankovní spojení: 

na straně jedné (dále jen jako „Prodávající“)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
se sídlem Pardubice. Doubravice 98, PSČ 53353,

3íslo bankovního účtu
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162,
zastoupená Ing. Miroslavem Němcem, statutárním orgánem - ředitelem, 
oprávněné osoby k jednání ve věcech technických:

na straně druhé (dále jen jako „Kupující“) 

(dále společně jako „Smluvní strany“)

Na základě čl. III. bodu 3.2 se smluvní strany dohodly na změně ceníku 
asfaltového betonu s platností od 20.8.2018, který je uveden jako „Příloha č. 2 
Rámcové kupní smlouvy na dodávku asfaltového betonu - ceník“ a tvoří 
nedílnou součást tohoto dodatku.
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Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dodávkách 
Zboží - asfaltového betonu (rámcovou kupní smlouvu).

Úvodní ustanovení

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dodávkách zboží, a to s cílem 
vymezit základní a obecné podmínky jejich obchodního styku, včetně vymezení jejich 
základních práv a povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu.

Smlouva o dodávkách zboží je uzavírána s ohledem na záměr Prodávajícího směřující 
k prodeji zboží a vůli Kupujícího nakupovat předmětné zboží, přičemž realizace dílčích plnění 
podle této smlouvy bude realizována prostřednictvím jednotlivých objednávek Kupujícího a 
jejich potvrzením Prodávajícím.

III.
Kupní cena

3.1 V případě, kdy dílčí kupní smlouvou nebude sjednáno jinak, je Kupující povinen zaplatit 
Prodávajícímu kupní cenu dodávaného Zboží ve smyslu dílčích kupních smluv, která je 
stanovena v příloze č. 2 tohoto dodatku k rámcové smlouvy pro jednotlivé typy Zboží. Kupní 
cena byla stanovena dohodou smluvních stran jako jednotková cena za tunu Zboží. V případě 
poskytnutí množstevní slevy Prodávajícím na základě již odebraného množství zboží 
v průběhu kalendářního roku, bude o výši slevy upravena výchozí cena zboží. Tato úprava 
ceny bude platná a účinná po potvrzení písemného návrhu Prodávajícího Kupujícím, jako 
dodatek Smlouvy.

3.2 Při změně sjednané ceny Zboží vlivem proměnlivosti cen ropných produktů je povinen 
Prodávající sdělit změnu Kupní ceny Zboží písemně jako dodatek Smlouvy na adresu 
provozovny (Cestmistrovství) Kupujícího. Změna ceny se stává účinnou podpisem smluvních 
stran.

3.3 Prodávajícímu vzniká právo účtovat Kupujícímu kupní cenu za dodané Zboží stanovenou 
ve smyslu čl. 3.1. Smlouvy okamžikem dodání Zboží Kupujícímu ve smyslu dílčí kupní 
smlouvy.

3.4 Kupní cena obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné dodávce Zboží v místě plnění 
včetně nakládky na vozidlo Kupujícího a obsahuje předpokládané cenové vlivy v čase plnění.

3.5 Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za to, že 
sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

3.6 Kupní cena je splatná v korunách českých.

3.7 Cena za jednotlivé dodávky bude stanovena jako násobek dodaného množství Zboží v 
tunách a ceny za příslušnou jednotku.

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

X.
Společná a závěrečná ustanovení

10.1 Právní vztahy neupravené touto smlouvou či dílčí kupní smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.2 Spory vzniklé mezi Smluvními stranami v souvislosti s plněním Smlouvy, resp. kterékoli 
dílčí kupní smlouvy, budou rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice,
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přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud Prodávajícího.

10.3 Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením 
jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své 
podpisy.

10.4 Dodatek k uzavřené Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami.

10.5 Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to 
pouze v písemné formě.

10.6 Dodatek byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení.

10.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nahrazuje ode dne účinnosti všechny 
doposud potvrzené objednávky mezi prodávajícím a kupujícím a dnem nabytí platnosti a 
účinnosti této smlouvy dochází k jejich zrušení.

10.8 Prodávající souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 
io6/i999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající 
výslovně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy bez jednotkových cen, podpisů, telefonních 
čísel a emailů v Registru smluv.

10.9 Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, o registru smluv. Smlouvu v souladu s tímto zákonem zveřejní Kupující. 

Příloha č. 2: Ceny Zboží platné od 20.8.2018

V Soběslavi, dne 9.8.2018

STRABAG Asfalt 
(Prodá

,dne 2 0. 08, 2018 

ta silnic Pardubického kraje

V Pardulji

Správa a 
(Kupují

3


