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SMLOUVA NA ODBĚR POHONNÝCH HMOT 

uzavřená mezi následujícími stranami: 

Silnice LK a.s., 

VÝTISK: il 

se sídlem Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24, PSČ 466 05 

IČ: 287 46 503 

Bankovní spojení: 43-9618960207/0100 

jednající společně , členem představenstva a , 
místopředsedou představenstva 

(dále jen "Centrální zadavatel") 

a 

MOVI oil s.r.o. 

se sídlem Praha 1, V Jámě 699/1, PSČ 110 00 

IČ: 271 62 320 

Bankovní spojení: 107-1501220217/0100 

jednající , jednatelem a společníkem 

( dále jen „Dodavatel") 

1. PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) Centrální zadavatel provádí zadávací řízení a zadává veřejné zakázky na uzavření
Smlouvy na odběr pohonných hmot, a to (i) pro Centrálru'ho zadavatele na svůj účet
a/nebo (ii) centralizovaným zadáváním, postupem dle § 3 odst. I písm. b) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"),
a to na účet jiných veřejných zadavatelů ve smyslu § 2 odst. 2 ZVZ (dále jako
„Zadavatelé"), se kterýrní uzavírá příslušné dohody o centrálním zadávání ve smyslu
§ 3 ZVZ (dále jen „Dohoda o centrálním zadávání");

B) Centrální zadavatel vyhlásil otevřené řízení podle § 27 ZVZ na uzavření smlouvy na
odběr pohonných hmot s názvem „Smlouva na odběr pohonných hmot", uveřejněné v
informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 7202011012486 (dále jen
,,Zadávací řízení");

C) Centrální zadavatel rozhodl, že nabídka Dodavatele podaná v Zadávacím řízení byla v
souladu se ZVZ vybrána jako nejvhodnější;



D) Dodavatel je oprávněn dodávat příslušné plnění dle Smlouvy;

DOHODLY SE STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

2.1. Předmětem této Smlouvy je především závazek Dodavatele umožnit Centrálnímu
zadavateli a/nebo Zadavatelům, kteří přistoupí ke Smlouvě na základě Dohody o 
centrálním zadávání ( dále společně také jako „Odběratelé" nebo jednotlivě 
„Odběratel"), odběr pohonných hmot v souladu s jejich potřebami a závazek 
Odběratelů v souladu s touto Smlouvou odebírat dle jejich skutečných potřeb pohonné 
hmoty od Dodavatele a zaplatit za odebrané pohonné hmoty Dodavateli cenu 
(Odběratelé a Dodavatel společně dále jen „Strany"). 

2.2. Účelem této Smlouvy je zabezpečení realizace odběru pohonných hmot 
pro Odběratele od Dodavatele s cenovou výhodou. 

3. JEDNANÍ CENTRÁLNÍHO ZADAV A TELE PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Centrální zadavatel pří uzavírání Smlouvy jedná:

(i) vlastním jménem a na vlastní účet; a současně
(ii) vlastním jménem a na účet Zadavatelů v souladu s ustanovením § 3 odst. 1

písm. b) ZVZ.
3.2. Uzavřením Smlouvy nevznikají práva a povinnosti ze Smlouvy přímo Zadavatelům. 

Práva a povinnosti ze Smlouvy vznikají Zadavatelům, na jejichž účet Centrální 
zadavatel při uzavírání Smlouvy jedná, pouze přistoupením konkrétního Zadavatele k 
uzavřené Smlouvě. Přistoupením Zadavatele či Zadavatelů ke Smlouvě není dotčeno 
trvání relevantních práv a povinností ze Smlouvy pro Centrálního zadavatele. 

4. REALIZACE ODBĚRU

4.1. Strany se dohodly, že odběr pohonných hmot bude realizován prostřednictvím
jednotlivých částečných odběrů (dále jen „Částečný odběr") s využitím evidenčního, 
platebního a kontrolm'ho systému Částečných odběrů dle čl. 5 Smlouvy v odběrných 
místech, které se nachází v okolí areálu Odběratele uvedených v příloze č. 3 této 
Smlouvy ( dále jen „Areál" či „Areály"). 

4.2. Dodavatel se zavazuje, že v okolí každého z výše uvedených Areálů Odběratele ke 
dni účinnosti této Smlouvy sám nebo prostřednictvím subdodavatele zajistí, odběrné 
místo, které není od Areálu vzdáleno (reálnou dojezdovou vzdáleností) více než 7 km 
a ve kterém je oprávněn umožnit Odběratelům realizovat Částečný odběr (dále jen 
„Odběrné místo"). Seznam Odběrných míst je přílohou č. I této Smlouvy. Odběrným 
místem je i neveřejná čerpací stanice ve vlastnictví Odběratele Dopravního podniku 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen „Odběratel DPMLJ"), která se 
nachází na adrese Vilová 333/8, 460 IO Liberec X. - Františkov. Odběrným místem je 
i provozní nádrž ( o objemu cca 30000 litrů) ve vlastnictví Odběratele Technické 
služby města Liberce, a.s. (dále jen „Odběratel TSML"), která se nachází na adrese 
Liberec 8, Erbenova 376/2, PSČ 460 08. Odběrná místa budou zvolena tak, aby 
každému Areálu bylo přičleněno nějaké Odběrné místo. 

4.3. Odběratel se zavazuje, že v rámci Libereckého kraje bude odebírat pohonné hmoty 
pouze v Odběrných místech, a to v rozsahu svých potřeb. To neplatí pro osobní 
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automobily Odběratele. Tento závazek se stává účinným až okamžikem, kdy 
Dodavatel zabájí plnění dle Smlouvy v plném rozsahu, který byl sjednán (budou plně 
funkční pro odběry všechna Odběrná místa). 

4.4. Dodavatel se zavazuje, že Odběrné místo je, pokud není uvedeno jinak, čerpací stanící 
pohonných hmot (veřejnou či neveřejnou), jejímž provozovatelem, a tedy i vlastníkem 
pohonných hmot, je Dodavatel, nebo jeho subdodavatel. 

4.5. Dodavatel prohlašuje, že má zájem uzavřít nájemní smlouvu na neveřejnou čerpací 
staníci ve vlastnictví Odběratele DPMLJ, a to na dobu trvání této Smlouvy a zavazuje 
se nájemní smlouvu s Odběratelem DPMLJ uzavřít bez zbytečného odkladu od 
okamžiku účinnosti této Smlouvy. 

4.6. Dodavatel prohlašuje, že v Areálu Nový Bor, Český Dub a Frýdlant má zájem zajistit 
Odběrné místo. Takové Odběrné místo bude zajištěno provozní nádrží užívanou 
výlučně Odběratelem, který je vlastníkem daného Areálu (tj. Centrálním 
zadavatelem), kterou Dodavatel za tímto účelem instaluje do daného Areálu a umožní 
Odběrateli její bezúplatné užívání po celou dobu plnění Smlouvy, a dále prohlašuje, že 
má zájem za tímto účelem uzavřít nájemní smlouvu na nájem daného Odběrného 
místa. Vlastníkem pohonných hmot v provozní nádrži je Odběratel. Dodavatel 
prohlašuje, že bude spravovat Odběrné místo v Areálu Objednatele TSML, tedy 
provozní nádrž užívanou výlučně Odběratelem TSML (vlastníkem pohonných hmot 
v provozní nádrži je Odběratel TSML). Na odběry, správu a fungování Odběrného 
místa v Areálu Objednatele TSML se přiměřeně uplatní úprava dle této Smlouvy 
platná pro Odběrná místa dle článku 4.7 (ii) této Smlouvy. 

4.7. Dodavatel se zavazuje, že každé Odběrné místo splňuje následující požadavky: 

(i) čerpací stanice Giž v současnosti provozovaná Dodavatelem nebo jeho
subdodavatelem) jsou vybaveny výdejním stojanem, jsou umístěny na
zpevněných plochách, mají platnou metrologickou certifikaci ( cejchování
ČMú), mají revizi požární, revizi elektro a Dodavatel nebo jeho subdodavatel
k nim má právní vztah umožňující plnění Smlouvy;

(ii) případná Odběrná místa v Areálech Nový Bor, Český Dub, Frýdlant a Nová
Ves (využije-li Dodavatel možnosti zřízení Odběrného místa v uvedených
Areálech), budou využívat minimálně dvouplášťovou nadzemní nádrž a
jednoproduktový, jednostranný výdejní stojan s jednou výdejní hadicí.

Uvedené požadavky musí Odběrná místa splňovat po celou dobu plnění Smlouvy. 
4.8. Částečný odběr bude realizován v Odběrných místech s využitím evidenčmno, 

platebního a kontrolmno systému Částečných odběrů dle čl. 5 Smlouvy, přičemž 
v Odběrných místech s povahou čerpací stanice bude Částečný odběr realizován 
přemístěním pohonných hmot do vozidla a v Odběrných místech s povahou provozní 
nádrže bude Částečný odběr realizován doplněním pohonných hmot do provozní 
nádrže. 

4.9. Dodavatel se zavazuje zajistit možnost Částečného odběru na každém z Odběrných 
míst po celou dobu účinnosti této Smlouvy. V Odběrných místech v článku 4.7 (ii) 
této Smlouvy bude možný jen výdej motorové nafty vlastníkovi Odběrného místa, 
kterým je Centrální zadavatel - tento výdej není považován za Částečný odběr. 

4.10. Dodavateli nepřísluší právo být o Částečném odběru realizovaném v Odběrném místě 
předem informován. Dodavatel se zavazuje mít všechna Odběrná místa způsobilá 
k Částečnému odběru v režimu 24/7, tedy neustále. 
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4.11. V Odběrných místech, bude Dodavatel povinen vždy disponovat pohonnými hmotami 
alespoň v rozsahu 25 % předpokládaného měsíčního odběru Areálu, ke kterému je 
Odběrné místo přiřazeno (údaj dle tabulky v příloze č. 2 Smlouvy). Toto neplatí pro 
Odběrné místi Odběratele DPMLJ, pro které bude uchazeč povinen vždy disponovat 
pohonnými hmotami alespoň v rozsahu 25 % kapacity neveřejné čerpací stanice 
Odběratele DPMLJ. Je připuštěn pouze krátkodobý pokles pod uvedené úrovně, který 
nepřesáhne 3 kalendářní dny. 

4.12. Aniž by tím byla dotčena povinnost dle článku 4.11, Dodavatel se zavazuje na počátku 
zahájení plněni Smlouvy v Odběrných místech dle článku 4.7 (ii) výše a Odběrném 
místě v Areálu Odběratele TSML naplnit provozní nádrže alespoň v rozsahu 
předpokládaného měsíčního odběru daného Areálu. Následně je dodavatel povinen 
doplňovat tyto provozní nádrže alespoň jedenkrát měsíčně (maximálně však na úroveň 
150% předpokládaného měsíčního odběru daného Areálu). Úroveň naplnění nesmí 
v těchto nádržích poklesnout pod 25 % předpokládaného měsíčního odběru Areálu Ge 
připuštěn pouze krátkodobý pokles, který nepřesáhne 3 kalendářní dny). Motorová 
nafta v provozních nádržích v Odběrných místech dle článku 4.7 (ii) a v Odběrném 
místě v Areálu Odběratele TSML, je ve vlastnictví Objednatele, který vlastní daný 
Areál a jeho vlastnictvím se stává okamžikem doplnění provozní nádrže. Za Částečný 
odběr se nepovažuje první načerpání provozní nádrže, ale pouze doplňování provozní 
nádrže v Odběrných místech dle článku 4.7 (ii) a v Odběrném místě v Areálu 
Odběratele TSML. Do provozní nádrže může doplňovat motorovou naftu pouze 
Dodavatel. Provozní nádrž v Odběrných místech dle článku 4.7 (ii) Smlouvy bude 
dána Dodavatelem k dispozici do bezúplatného užívání danému Objednateli, a to na 
celou dobu plnění Smlouvy. 

5. EVIDENČNÍ, PLATEBNÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM ČÁSTEČNÝCH ODBĚRŮ

Evidenční, platební a kontrolní systém Částečných odběrů je obsažen v příloze č. 4 
Smlouvy. 

6. PRÁV A A POVINNOSTI STRAN

6.1. Dodavatel je povinen spravovat veškeré provozní nádrže, které dal Odběrateli za
účelem této Smlouvy k užívání, včetně jejich údržby, kontroly případných úniku 
pohonných hmot a opravy vad provozní nádrže, a podobně. Toto platí i pro provozní 
nádrž v Odběrném místě v Areálu Odběratele TSML. Dodavatel je povinen spravovat 
výdej motorové nafty z těchto provozních nádrží (tj. pusobit jako správce). Na tuto 
správcovskou činnost se obdobně použijí ustanovení části 5 Smlouvy a Dodavatel 
bude takové výdeje evidovat a kontrolovat v systému popsaném v části 5 Smlouvy. 
Výdej musí být k dispozici v režimu 24/7, tedy neustále. 

6.2. Dodavatel odpovídá za případné úniky pohonných hmot z provozní nádrže, které 
vyjdou najevo při součtu vydaných pohonných hmot z provozní nádrže a porovnáním 
této hodnoty s nmožstvím doplněným (načerpaným) do takové nádrže (únik v rámci 
nádrže). Na pohonné hmoty, které budou tímto porovnáním označeny za uniklé, se 
nebude pohlížet jako na Částečný odběr a částku odpovídající ceně uniklé motorové 
nafty je Odběratel oprávněn započíst vuči příští Dodavatelem fakturované částce. 
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6.3. Úniky pohonných hmot budou zjišťovány na základě evidenčního výdejního systému 
provozních nádrží, přičemž evidenci jednotlivých výdejů pohonných hmot 
z provozních nádrží se Dodavatel zavazuje zajistit obdobně jako evidenci Částečných 
odběrů v rámci evidenčního, platebního a kontrolního systému Částečných odběrů ( dle 
části 5 Smlouvy). Musí být minimálně evidence toho, komu a do jakého prostředku 
byla motorová nafta vydána. 

6.4. Strany se dohodly, že plnění dle této Smlouvy bude zahájeno do 30 dnů od písemné 
výzvy Odběratele a uzavření smluv v článku 6.6 Smlouvy. Plnění bude zahajováno 
jednotlivě pro jednotlivé Odběratele, Areály jednotlivých Odběratelů (ale může být 
zahájeno i pro všechny v jeden okamžik). 

6.5. Strany se dohodly, že příprava na zahájení plnění dle této Smlouvy bude zahájena od 
účinnosti této Smlouvy. V rámci přípravy jsou Strany povinny učinit veškeré potřebné 
úkony, které jsou nutné pro řádné plnění dle Smlouvy. 

6.6. V rámci přípravy jsou Strany dále povinny: 

6.6.1. uzavřít nájemní smlouvu mezi Dodavatelem jako nájemcem a 
Odběratelem DPMLJ jako pronajímatelem; předmětem nájmu bude 
neveřejná čerpací stanice, která se nachází na adrese Vilová 333/8, 460 
10 Liberec X. - Františkov, , a nájemné bude ve výši 480 000,- Kč/rok;

nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od okamžiku zahájení 
plnění Smlouvy a bude trvat po celou dobu trvání plnění dle Smlouvy; 
Centrální zadavatel se zavazuje vyvinout součinnost k tomu, aby 
Objednatel DPMLJ tuto nájemní smlouvu s Dodavatelem uzavřel; 

6.6.2. v případě, že Dodavatel v článku 4.6. Smlouvy prohlásil svůj zájem 
zajistit Odběrné místo provozní nádrží umístěnou v určitém Areálu, jsou 
Dodavatel a Odběratel, který sídlí v tomto Areálu, povinni uzavřít 
nájemní smlouvu s Dodavatelem jako nájemcem, Odběratelem jako 
pronajímatelem; předmětem nájmu bude prostor Odběrného místa v 
Areálu a nájemné bude ve výši 210,- Kč/m

2
/rok; nájemní smlouva bude 

uzavřena s účinností od okamžiku zahájení plnění Smlouvy a bude trvat 
po celou dobu trvání plnění dle Smlouvy; Centrální zadavatel se 
zavazuje vyvinout součinnost k tomu, aby tuto nájemní smlouvu s 
Dodavatelem uzavřel; 

6.6.3. připravit provozní nádrž v Odběrném místě v Areálu Odběratele TSML 
k předání do správy Dodavatele; Centrální zadavatel se zavazuje 
vyvinout součinnost k tomu, aby Objednatel TSML provozní nádrž do 
správy předal. Dodavatel je povinen udržovat v rámci správy uvedenou 
provozní nádrž udržovat ve stavu způsobilém k plnění této Smlouvy. 

6.7. V rámci přípravy je Dodavatel dále zejména povinen poskytnout zaměstnancům 
Odběratelů veškeré nutné školení a vysvětlení a předá Odběratelům vše potřebné pro 
řádné fungování evidenčního, platebního a kontrolního systému Částečných odběrů a 
dále evidenčního výdejního systému provozních nádrží. 
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7. CENA ZA ODBĚR POHONNÝCH HMOT

7.1. Odběratel se zavazuje Dodavateli zaplatit za odebrané pohonné hmoty cenu. Cena se
určí jako součet cen všech Částečných odběrů (článek 4.8 Smlouvy) konkrétního 
Odběratele za dobu trvání Smlouvy. 

7.2. Cena Částečného odběru (CČO) se určí jako násobek průměrné ceny pohonných hmot 
zveřejňované Českým statistickým úřadem ke konkrétnímu týdnu na portále 
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/aktual-tdb platné pro týden, do kterého spadá 
den konkrétního Částečného odběru (P), snížené o slevu ve výši 2,15% (S), a 
množství odebraných pohonných hmot (tohoto druhu) při konkrétním Částečném 
odběru v litrech (L). 

CČO = (P - S) * L 

7.3. V případě provozních nádrží v Areálech Nový Bor, Český Dub, Frýdlant a Nová Ves 
se neplatí za motorovou naftu, která je obsahem provozní nádrže při jejím umístění do 
Areálu (za tuto naftu se platí až při skončení plnění dle Smlouvy). Při skončení trvání 
této Smlouvy se Odběratel zavazuje zaplatit Dodavateli cenu za pohonné hmoty 
v rozsahu zbylé nafty (tedy nafty v nádrži, za kterou nebylo zaplaceno, jako za 
Částečný odběr). Pravidla a limity pro Částečné odběry do provozních nádrží jsou 
popsány v článku 4.12 Smlouvy. 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1. Každý z Odběratelů se zavazuje Dodavateli zaplatil cenu prostřednictvím
pravidelných plateb (dále jen „Platby") ve výši součtu cen Částečného odběru za 
období od 1. dne do 15. dne měsíce a za období od 16. dne do konce měsíce (každé 
z uvedených období dále jen „Období"). Platba bude prováděna bezhotovostním 
platebním převodem na základě faktury vystavené Dodavatelem konkrétnímu 
Odběrateli do 3 pracovních dnů po skončení Období. 

8.2. Faktura bude vedle podstatných náležitostí minimálně obsahovat seznam Částečných 
odběrů s uvedením data a místa jejich realizace a množství odebraných pohonných 
hmot, ceny Gednotkové i ceny odběru) a identifikace osoby a vozidla. 

8.3. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení příslušnému 
Odběrateli na adresu jeho sídla nebo na adresu, kterou za tímto účelem Odběratel 
Dodavateli písemně sdělí. Smluvní strany výslovně připouští možnost doručování 
faktur elektronicky e-mailem. 

8.4. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné fmanční částky 
z účtu Odběratele ve prospěch účtu Dodavatele. 

8.5. Odběratel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit Dodavateli bez 
zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to 
s uvedením důvodu vrácení. Dodavatel je povinen v případě vrácení faktury fakturu 
opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne 
doručení opravené nebo nově vystavené faktury odběrateli. 
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8.6. Odběratel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury (nejpozději 1 O dní před 
splatností) písemně oznámit Dodavateli, že rozporuje určitý Částečný odběr a 
v takovém případě platba ceny za takový Částečný odběr nebude provedena a bude 
z fakturace vyloučena (až do vyřešení oprávněnosti účtování rozporovaného 
Částečného odběru). Dodavatel vystaví na takto vyloučené Částečné odběry 
dobropis. Vyřazením není dotčena zbylá část faktury (ani lhůta její splatnosti). 

8.7. Platby budou realizovány v Kč na základě předložené faktury. 

8.8. Zálohové platby Odběratel neposkytuje. 

9. TECHNICKÁ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT

9.1. Dodavatel se zavazuje, že na každém z Odběrných míst bude Odběrateli k dispozici: 

Nafta motorová v souladu s normou ČSN EN 590 + Al - od 15. 4. do 30. 9. motorová 
nafta třídy B (0°C), od 1. 10. do 15. 11 a od I. 3. do 15. 4. motorová nafta třídy D (-10 
°C), od 16. 11. do 28. 2. motorová nafta třídy F (- 20 °C) 

9.2. Předpokládaný rozsah celkového odběru pohonných hmot s rozdělením na jednotlivé 
Areály Odběratelů je přílohou č. 2 této Smlouvy. Odběratelé budou odebírat pohonné 
potřeby dle jejich skutečných potřeb. 

1 O. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 

10.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je podepsána Centrálním zadavatelem a 
Dodavatelem(povinnost zahájit plnění se řídí bodem 6.4 Smlouvy). Pokud Dodavatel 
nabídl jako Odběrné místo pro Areál Centrálního zadavatele v Liberci neveřejnou 
čerpací sanici v Areálu Odběratele DPMLJ a Odběratel DPMLJ k této Smlouvě 
nepřistoupí, zavazuje se Dodavatel zajistit nejpozději do 30 dnů náhradní Odběrné 
místo (a to i například dočasně) pro Areál Centrálního zadavatele v Liberci (náhradní 
místo musí splňovat požadavky na Odběrné místo stanovené touto Smlouvou). 

10.2. Vůči Odběrateli DPMLJ a Odběrateli TSML se tato smlouva stává účinnou pokud 
dnem, kdy daný Odběratel k této Smlouvě přistoupí (povinnost zahájit plnění se řídí 
bodem 6.4 Smlouvy). 

10.3. Tato Smlouvaje uzavřena na dobu 6 let od zahlijení odběrů od této Smlouvy. 

10.4. Tuto Smlouvu lze vypovědět pouze v případě podstatné změny okolností, která má za 
následek, že na Straně nelze spravedlivě požadovat, aby v plnění dle této smlouvy 
pokračovala, a to s 1 měsíční výpovědní dobou, která začne plynout od prvního dne 
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Straně. Smlouvu je též možné 
ukončit na základě dohody Stran. 

10.5. Výpověď má vliv na účinnost Smlouvy vždy jen mezi Stranami, mezi kterými 
k výpovědi došlo. 

11. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

II.I. Veškeré úkony mezi Odběratelem a Dodavatelem se uskutečňují písemně v listinné
nebo elektronické podobě. 
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11.2. Písemnosti lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek 
(kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního 
předpisu, elektronickými prostředky prostřednictvím datové schránky nebo jiným 
doložitelným způsobem. 

11.3. Adresa či kontakty uvedené ve Smlouvě či jinak písemně sdělené druhé Straně mohou 
být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou Stranou 
druhé Straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto 
oznámení druhé Straně. 

11.4. Každá Strana je povinna informovat druhou Stranu o veškerých skutečnostech, které 
jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

11.5. Strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 
nedocházelo k prodlení s dodržováním zákonných či dohodnutých termínů. Strany 
prohlašují, že jsou plně připraveny k vzájemné součinnosti a poskytování všech 
informací nezbytných pro řádné naplnění této Smlouvy. 

12. ODPOVĚDNOST ZA V ADY

12.1. Dodavatel je povinen disponovat v Odběrných místech pohonnými hmotami ve 
stanoveném množství, druhu a jakosti (technické parametry) dle Smlouvy. 

12.2. Dodavatel je povinen zajistit průběžnou kontrolu jakosti odebíraných pohonných 
hmot. Kontrolu bude provádět specialista, bez ohledu na to, zda se jedná o 
zaměstnance Dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k Dodavateli. 

12.3. Poruší-li Dodavatel povinnosti stanovené v bodu 12.1. Smlouvy, jedná se o vady 
plnění. Odběratel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění. 

12.4. Zjistí-li Odběratel vady týkající se jakosti nebo druhu dodaných pohonných hmot již 
při Částečném odběru, je oprávněn odmítnout jejich převzetí. Vady, které se týkají 
jakosti nebo druhu dodaných pohonných hmot, které Odběratel zjistí až po Částečném 
odběru nebo které Centrální zadavatel zjistí v rámci kontroly dle bodu 12.2. Smlouvy, 
je Dodavatel povinen odstranit nejpozději do 7 dnů od oznámení reklamace. 
Dodavatel odstraní vady bezúplatně zajištěním přiměřeného množství, druhu a jakosti 
pohonných hmot dle Smlouvy na všech Odběrných místech (tedy bezúplatným 
odstraněním vadného obsahu nádrže v Odběrném místě, vyčištěním nádrže a jejím 
opětovným naplněním bezvadnou motorovou naftou, a to v rozsahu vadného obsahu). 

12.5. V případě, že celkově bude Odběrateli zjištěna vada v množství, druhu nebo jakosti 
pohonných hmot více než dvakrát za kalendářní měsíc, je každý z Odběratelů 
oprávněn od Smlouvy bez zbytečného odkladu písemně odstoupit. Odstoupením se 
Smlouva ruší s právními účinky ode dne odstoupení. Odstoupením jednoho 
z Odběratelů od Smlouvy není dotčena účinnost Smlouvy vůči ostatním Odběratelům. 

12.6. V případě zjištění vad, v jejichž důsledku vznikne Odběrateli škoda větší než I O 
milionů Kč, je Odběratel oprávněn od Smlouvy odstoupit bez ohledu na dosažení 
minimálního počtu vadných plnění. Odstoupením není dotčeno právo na náhradu 
škody. 

12.7. Odstraněním vad není dotčena odpovědnost Dodavatele za škodu včetně případné 
škody na motorových vozidlech způsobené použitím vadných pohonných hmot. 
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12.8. Centrální zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy 
provést kontrolu jakosti (technických parametrů) pohonných hmot na kterémkoli 
Odběrném místě. Provedení takové kontroly je Dodavatel oprávněn být přítomen, 
přičemž taková kontrola bude Dodavateli sdělena dva (2) pracovní dny předem. 

13. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

13 .1. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou Odběrateli v plném rozsahu. 

13 .2. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy zajistí platnost pojistné 
smlouvy nebo pojistného certifikátu, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou ve výši 1 O 
milionů Kč. 

14.SANKCE

14.1. Dodavatel je oprávněn požadovat na Odběrateli úrok z prodleru za nedodržení termínu 
splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky včetně DPH za 
každý i započatý den prodleru. 

14.2. Odběratel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu za nedodržení 
závazku možnosti realizace Částečného odběru v každém z Odběrných míst 
v kteroukoli dobu a kterýkoli den, a to ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení tohoto závazku. 

14.3. Odběratel je oprávuěn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu za nedodrže!Ú 
nedodržeru závazku zajištění minimálního rozsahu pohonných hmot dle čl. 4.11. 
Smlouvy, a to ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení tohoto závazku. 

14.4. Odběratel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu za nedodržení 
závazku dodání stanoveného množství pohonných hmot ve stanoveném termínu 
(periodicitě) dle čl. 4.12. Smlouvy, a to ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení tohoto závazku. 

14.5. Odběratel je oprávuěn požadovat na Dodavateli smluvuí pokutu za nedodržení 
závazku zajištění pohonných hmot ve stanovené jakosti dle čl. 9.1. Smlouvy, a to ve 
výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení tohoto závazku. 

14.6. Odběratel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu za nedodržení 
závazku správy provozních nádrží dle čl. 6.1. Smlouvy, a to ve výši 10.000 Kč 
za každé jednotlivé porušeru tohoto závazku. 

14.7. Odběratel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu za nedodržení 
nedodržení závazku evidence výdejů pohonných hmot z provozních nádrží, a to ve 
výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto závazku. 

14.8. Odběratel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu za nedodržení 
závazku evidence Částečných odběrů a zachovávání údajů dle čl. 5. Smlouvy (pokud 
nebude docházet k evidenci ve stanoveném rozsahu), a to ve výši 5.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení tohoto závazku. 

14.9. Odběratel je oprávuěn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu za nedodržení doby 
pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 5 % z ceny 
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reklamovaných pohonných hmot včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 

14.10. Odběratel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu za nedodržení doby 
trvání pojistné smlouvy dle bodu 13.2. Smlouvy, a to ve výši 5.000 Kč za každý den, 
ve kterém nebude Dodavatel v souladu s bodem 12.2 Smlouvy pojištěn. 

14.11. Úrok z prodlení a smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy 
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a 
to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní 
pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. U Odběrných míst s povahou provozní nádrže bude Dodavatel oprávněn (pokud
příslušný Objednatel při přistoupení k této Smlouvě neprohlásí, že si to nepřeje) 
provést na své náklady přeměnu provozní nádrže na neveřejnou čerpací stanici. Od 
okamžiku kolaudace takového Odběrného místa jako neveřejná čerpací stanice, bude 
provozovatelem takové čerpací stanice Dodavatel a od uvedeného okamžiku bude 
takové Odběrné místo podléhat shodnému režimu dle této Smlouvy jako neveřejná 
čerpací stanice v Areálu Odběratele DPLMJ. Za užívání neveřejné čerpací stanice 
zřizené dle tohoto bodu 15.1 Smlouvy nebude Dodavatel hradit nájemné (tímto však 
není dotčena povinnost pronájmu dle bodu 6.6.2 v Areálech, na které tato povinnost 
dopadá). 

15.2. Tato Smlouva je uzavřena ve 8 vyhotoveních, z nichž Centrální zadavatel obdrží 2 
vyhotovení, Dodavatel 2 vyhotovení a každý z ostatních Odběratelů 2 vyhotovení 
(tyto vyhotovení si převezme Centrální zadavatel). 

15.3. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „ObchZ"). 
Veškeré spory mezi smluvnimi stranami vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní 
budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, 
budou spory řešeny v soudním řízení. 

15.4. Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě a výslovně uvádí, že žádné informace, které 
poskytne Centrálnímu zadavateli nebo jiným Odběratelům v souvislosti s touto 
Smlouvou, nejsou informacemi důvěrnými ve smyslu § 271 ObchZ. 

15.5. Centrální zadavatel ani jiní Odběratelé nenesou odpovědnost za jakoukoliv škodu 
vzniklou v souvislosti s uveřejněním či použitím informací, které byly poskytnuty 
Dodavatelem v souvislosti s touto Smlouvou. 

15.6. Na důkaz toho, že Strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k 
jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle 
jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 

15.7. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Seznam odběrných míst, Příloha č. 2 
- Předpokládaný rozsah odběru pohonných hmot, Příloha č. 3 - Areály a Příloha č. 4
- Evidenční, platební a kontrolní systém Částečných odběrů.
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Centrální zadavatel: 
Silnice LK a.s. 

ře stavenstva 

Dat 

'stopředseda představenstva 

ij,7.2012 

Místo: ablonec nad Nisou Silnice LK a.s. Místo: Jablonec nad Nisou 

československé armády 4805/24

466 05 Jablonec nad Nisou @

Dodavatel: 
MOVI oil s.r.o. 

MOVI oil �f".O., 

ě 699/1, 11 O 00 Praha 1 
2320, D1Č-CZ27162320 

Funkce: Jednatel a společník 

Datum: 24.7.2012 
Místo: Jablonec nad Nisou 
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Příloha č. 1 

Seznam Odběrných míst 

Areál - Adresa a GPS souřadnice 

Silnice LK a.s. - Nový Bor 

Okrouhlá 1,473 01 Nový Bor 

50°46'8.299"N, 14°32'8.224"E 

Silnice LK a.s. - Jilemnice 

Hrabačov 785,514 01 Jilemnice 

50°37'43.899"N, 15°3 l '3.529"E 

Silnice LK a.s. - Sosnová 

Sosnová 97, 470 50 Česká Lípa 

50°39'27.713"N 14°32'25.685"E 

Silnice LK a.s. - Liberec 

České mládeže 632/32, 460 06 
Liberec 6 

50°44'45.017"N_ 15°3'4.867"E 

Silnice LK a.s. - Ceský Dub 

U Cihelny 80, 463 43 Český Dub 2 

50°39'43.941 "N, 15°0'21.698"E 

Silnice LK a.s. - Frýdlant 

Dlouhá 267, 464 01, Frýdlant vč. 
- Větrov

50°55'0.l 97"N, l 5°3'50.l 50"E 

Silnice LK a.s. - Rychnov u 
Jablonce 

Nádražní 166,468 02 Rychnovu 
JIN 

Odběrné místo - Adresa a GPS 
souřadnice (je-li relevantní) 

Odběrné místo bude umístěno 
v Areálu Silnice LK a.s. - Nový Bor 

Odběrným místem bude čerpací 
stanice provozovaná dodavatelem na 
adrese Československých Legií 569, 
514 O 1 Jilemnice, 

50°36' 4.022" N, 15°31 '5.066" E 

Odběrným místem bude čerpací 
stanice provozovaná dodavatelem na 
adrese Poříční 1918, 4 70 O 1 Česká 
Lípa 

50°40'55.549" N, 14°32'40.527" E 

Odběrným místem bude čerpací 
stanice v Areálu Dopravního podniku 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, 
a.s., na adrese Vilová 333/8, 460 1 O
Liberec X. - Františkov

50°46'2.330"N, 15°2'25.393"E 

Odběrné místo bude umístěno 
v Areálu Silnice LK a.s. - Český Dub 

Odběrné místo bude umístěno 
v Areálu Silnice LK a.s. - Frýdlant 

Odběrným místem bude čerpací 
stanice provozovaná dodavatelem na 
adrese Pražská 15,466 01 Jablonec 
nad Nisou, 
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Klasifikace 
odběrného místa 

8.4.3 (ii) zadávací 
dokumentace 

8.4.3 (i) zadávací 
dokumentace 

8.4.3 (i) zadávací 
dokumentace 

8.4.3 (iii) zadávací 
dokumentace 

8.4.3 (ii) zadávací 
dokumentace 

8.4.3 (ii) zadávací 
dokumentace 

8.4.3 (i) zadávací 
dokumentace 



50°40'59.821 "N, 15°8'20.409"E 

Silnice LK a.s. - Nová Ves 

Nová Ves u Jablonce nad Nisou 
611,468 27 Nová Ves nad Nisou 

50°43'27.495"N, 15°13'41.244"E 

Silnice LK a.s. - Jablonec nad 
Nisou 

Československé armády 4805/24 
466 05 Jablonec nad Nisou 

50°44'38.347"N, 15°8'49.119"E 

Silnice LK a.s. - Semily 

Vysocká 576,513 01 Semily 

50°36'27.558"N !5°20'3.789"E 

Silnice LK a.s. - Turnov 

Průmyslová 3001, 511 01 Turnov 

50°35'47.430"N, 15°7'55.735"E 

Technické služby města Liberce, 
a.s.

Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 
VIII-Dolní Hanychov

50°44'54.443"N, 15°1'39.340"E 

Dopravní podnik měst Liberce 
a Jablonce nad Nisou, a.s. 

Vilová 333/8, 460 I O Liberec X. -
Františkov 

50°46'2.330"N, 15°2'25.393"E 

50°42 '53.385" N, 15°1 O' 11.621" E 

Odběrným místem bude čerpací 
stanice provozovaná dodavatelem na 
adrese Pražská 15, 466 01 Jablonec 8.4.3 (i) zadávací 
nad Nisou, dokumentace 

50°42'53.385" N, 15°10'1 l.621" E 

Odběrným místem bude čerpací 
stanice provozovaná dodavatelem na 
adrese Pražská 15,466 01 Jablonec 8.4.3 (i) zadávací 
nad Nisou, dokumentace 

50°42 '53.385" N, 15°1 o· 11.621" E 

Odběrným místem bude čerpací 
stanice provozovaná dodavatelem na 
adrese Na Rovinkách 211, 513 01 8.4.3 (i) zadávací 
Semily, dokumentace 

50°36'25.204" N, 15°19' I 7.652" E 

Odběrným místem bude čerpací 
stanice provozovaná dodavatelem na 
adrese Na Lukách 2198, 511 01 8.4.3 (i) zadávací 
Turnov, dokumentace 

50°35'! 9.439" N, 15°9'8.585" E 

Odběrné místo bude umístěno 
v Areálu Technických služeb města 
Liberce, a.s. na adrese Erbenova 8.4.3 (iv) zadávací 
376/2, 460 08 Liberec VIII-Dolní 
Hanychov 

dokumentace 

50°44'54.443"N 15° l '39.340"E 

Odběrným místem bude čerpací 
stanice v Areálu Dopravního podniku 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, 8.4.3 (iii) zadávací 
a.s. na adrese Vilová 333/8, 460 1 O
Liberec X. - Františkov

dokumentace 

50°46'2.330"N, 15°2'25 .393"E 
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Areál odběratele (název obce) 

Silnice LK a.s. - Nový Bor 

Silnice LK a.s. - Jilemnice 

Silnice LK a.s. - Sosnová 

Silnice LK a.s. - Liberec 

Silnice LK a.s. - Český Dub 

Silnice LK a.s. - Frýdlant 

Silnice LK a.s. - Rychnov u Jablonce 

Silnice LK a.s. - Nová Ves 

Silnice LK a.s. - Jablonec nad Nisou 

Silnice LK a.s. - Semily 

Silnice LK a.s. - Turnov 

Technické služby města Liberce, a.s. 

Dopravni podnik měst Liberce 
a Jablonce nad Nisou, a.s. 

CELKEM 

dpoklád -
. 

Pnloha č. 2 

ah odbč 

Drnh pohonné hmoty 

Nafta motorová 

Nafta motorová 

Nafta motorová 

Nafta motorová 

Nafta motorová 

Nafta motorová 

Nafta motorová 

Nafta motorová 

Nafta motorová 

Nafta motorová 

Nafta motorová 

Nafta motorová 

Nafta motorová 

13 

r 
honných hmot 

. 

Rozsah (litry/rok) Rozsah (litry/měsíc) 

35 913 2 993 

50 192 4 183 

70 108 5 842 

66 804 5 567 

35 890 2 991 

49 258 4105 

49 847 4 154 

129 680 10 807 

11 149 929 

45 305 3 775 

42 801 3 567 

300 000 25 000 

2 308 000 192 333 

3194 945 



Areál 

Silnice LK a.s. - Nový Bor 

Silnice LK a.s. - Jilemnice 

Silnice LK a.s. - Sosnová 

Silnice LK a.s. - Liberec 

Silnice LK a.s. - Český Dub 

Silnice LK a.s. - Frýdlant 

Silnice LK a.s. - Rychnov u Jablonce 

Silnice LK a.s. - Nová Ves 

Silnice LK a.s. - Jablonec nad Nisou 

Silnice LK a.s. - Semily 

Silnice LK a.s. - Turnov 

Technické služby města Liberce, a.s. 

Dopravní podnik měst Liberce 
a Jablonce nad Nisou, a.s. 

Adresa 

Příloha č. 3

Areály 

Okrouhlá 1,473 01 Nový Bor 

Hrabačov 785,514 01 Jilemnice 

Sosnová 97,470 50 Česká Lípa 

České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 

U Cihelny 80, 463 43 Český Dub 2 

Dlouhá 267,464 01, Frýdlant v Č. - Větrov 

Nádražní 166,468 02 Rychnov u JIN

Nová Ves u Jablonce nad Nisou 611,468 27 Nová Ves 
nad Nisou 

Ceskoslovenské armády 4805/24 , 466 05 Jablonec nad 
Nisou 

Vysocká 576,513 01 Semily 

Průmyslová 3001, 511 01 Turnov 

Erbenova 376/2, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov 

Vilová 333/8, 460 10 Liberec X. - Františkov 

GPS souřadnice 

50°46'8.299"N, 14°32'8.224"E 

50°37'43.899"N, l5°31'3.529"E 

50°39'27.713"N 14°32'25.685"E 

50°44'45.017"N, 15°3'4.867"E 

50°39'43.941 "N. 15°0'21.698"E 

50°55'0.197"N, l 5°3'50.150"E 

50°40'59.821 "N, l 5°8'20.409"E 

50°43'27.495"N, 15° 13'41.244"E 

50°44'38.34 7"N. 15°8'49. l 19"E 

50°36'27.558"N I 5°20'3 .789"E 

50°35'47.430"N I5°7'55.735"E 

50°44'54.443 "N 15° 1'39 .340"E 

50°46'2.330"N, 15°2'25.393"E 



(A) 

Příloha č. 4 

Evidenční, platební a kontrolní systém Částečných odběrů 

popis systému, technologií a funkcí prostředků vedoucích ke zjednodušení 
průběhu Částečného odběru a k identifikaci Odběratele; 

základní popis technologií výdejných míst 

Odběrná místa provozovaná Dodavatelem již před uzavřením Smlouvy: 

Výdejní technologie pro tato Odběrná místa splňují a po celou dobu plnění Smlouvy budou 
splňovat požadavky stanovené v zadávacích podmínkách Zadávacího řízení. Tato výdejní 
místa jsou vybavena terminály UNICARD (samoobslužným a evidenčním systémem 
UNIDATAZ). Bližší specifikace těchto Odběrných míst (včetně fotodokumentace) je v části 
4A. této přílohy. 

Odběrné místo ve vlastnictví Odběratele DPMLJ: 

Stávající technologie Odběrného místa bude vybavena zařízením firmy UNIDATAZ, 
umožňujícím napojení na současný systém a rozšířením o funkce přenosu dat, jejich 
zpracování a ukládání. Dále počítáme s dovybavením stávající technologie o technologii 
kontinuálního měření hladin pohonné látky, úniků, hladiny kalů a limitního množství vody 
systémem přenosu dat. Kontinuální měření hladiny ve spojení s centrálním řízením umožní 
neustálou kontrolu množství paliva v nádrži a stavu v jakém se nádrž nachází, bez nutnosti 
přítomnosti obsluhy v odběrném místě. V neposlední řadě se jedná o signalizaci přeplnění 
nádrže a tím eliminování případných ekologických havárií. 

Odběrné místo ve vlastnictví Odběratele TSML: 

Stávající technologie Odběrného místa již splňuje veškeré požadavky na zapojení do systému 
Odběrných míst a pro plnění Smlouvy. Dodavatel nebude toto Odběrné místo dodatečně 
technologicky vybavovat a pouze jej zaintegruje do systému Odběrných míst (napojení přes 
již existující systém UNIDA TAZ na systém Dodavatele). 

Odběrná místa v Areálech Nový Bor, Český Dub a Frýdlant: 

Uvedená Odběrná místa budou osazena plastovými nadzemními nádržemi o objemu 5 tis. 
litrů. Tyto nádrže budou osazeny výdejním zařízením s integrovaným evidenčním systémem a 
čtečkou čipových klíčů. Nabízené nádrže jsou vyráběny v souladu s požadavky a splňují 
evropské normy CE a normy EN ČSN 13341 a EN ČSN 14214. Nádrže budou dvouplášťové, 
bezešvé, vyrobené z vysoce pevnostního polyethylenu (HDPE) - záruka na tyto nádrže je 1 O 
let. Vnější plášť plní funkci havarijní jímky. Po obvodu a ani ve dně nádrže nejsou umístěny 
žádné prostupy, armatury a výstupní otvory. Nádrže jsou vybaveny: 

• dvouplášťový zásobník objem 5000 I
• čerpadlo s průtokem 56 I I min. I 230V
• výdejní antistatická tlaková hadice 6 m
• automatická výdejní pistole
• sací tlaková hadice se zpětnou klapkou
• sací koš s filtrem hrubých nečistot



• MC box pro 80 uživatelů, digitální pulser K600 / 3 , to!. +/- 0,5%
• palivový filtr 10 mikronový- CARTR1DGE + náhradní vložka
• digitální měrná tyč s hlídáním maximální hladiny
• ultrazvukový hlásič úniku do mezipláště
• spodní plnění s pojistkou proti přeplnění Fill stop
• kompletní elektrorozvody
• osvětlení strojovny
• odvětrání nádrže
• uzamykatelná strojovna

Grafické znázornění nádrže je v v části 4B. této přílohy. 

základní popis technologií pro výdej (Částečné odběry a k identifikaci Odběratele) 

Odběrná místa provozovaná Dodavatelem již před uzavřením Smlouvy, Odběrné místo 
ve vlastnictví Odběratele DPMLJ, Odběrné místo ve vlastnictví Odběratele TSML: 

Základem navrženého systému jsou terminály UNICARD, kterými jsou (budou) vybavena 
všechna uvedená Odběrná místa. Terminály UNICARD vytvoří samoobslužný systém 
výdejních teminálů s řídícím systémem umožňujícím dálkový přístup a přenos dat. Výrobcem 
systému je firma UNIDATAZ s.r.o., která patří v rámci ČR ke špičce ve svém oboru. 

Celý systém evidence bude řízen dálkově s centrálním ukládáním a zpracováním veškerých 
dat, bez potřeby zásahu v místě odběru. Ukládání dat bude probíhat jak u dodavatele, tak je 
garantováno zálohování i firmou UNIDATAZ s.r.o. 

Těmito terminály jsou, nebo budou vybavena všechna navržená Odběrná místa, tj. čerpací 
staníce Dodavatele (Odběratele DPMLJ). Odběrné místo Odběratele TSML bude přes 
stávající UNICARD terminál přípojeno do systému Dodavatele. 

Tyto terminály umožňují zcela bezobslužný výdej pohonných hmot a jejich evidenci včetně 
podrobných údajů o odběru. Výdej pohonných látek je založen na identifikaci řidiče i vozidla 
na základě identifikačních karet a znalosti čtyřmístného kontrolního čísla (PIN). Karty jsou 
plastové bezkontaktní radiofrekvenční, což znamená, že pouhým přiložením do čtecí zóny se 
zařízení aktivuje. Tyto terminály umožňují nepřetržitý provoz bez nutnosti obsluhy a 
vyznačují se jednoduchým intuitivním ovládáním. 

Každý odběr se uloží do databáze s datem, hodinou, množstvím PHM, údaji o vozidle a řídiči. 
Dále je přiřazen k odběrům konkrétního odběratele. Tyto údaje je možné kdykoli vyfiltrovat, 
jak pro podklady k fakturaci, tak pro zpětnou kontrolu odběrů a dotazy ze strany zadavatele. 

Rozpis jednotlivých uskutečněných odběrů bude vždy přílohou vystavené faktury za částečné 
odběry. 

Odběrná místa v Areálech Nový Bor, Český Dub a Frýdlant: 

Uvedená Odběrná místa budou vybavena dodatečným výdejním zařízením, jedná se 
kompaktní plastové nádrže s integrovaným výdejním systémem. Tento systém je odlišný od 
systému UNIDATAZ, avšak je se systémem UNIDATAZ kompatibilní. Data i z uvedených 
Odběrných míst budou přenášena a konsolidována v systému UNIDATAZ, tak, že bude 
existovat jednotný systém. Tento systém stejně jako výdejní systém UNIDATAZ umožňuje 
kontrolu výdejů na základě příhlášení řidiče. Každému řidiči zadavatele bude zdarma přidělen 
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čipový klíč, kterým se přiložením do čtecí zóny přihlásí, řidič vloží 4-místný kód (PIN) a 
může zahájit odběr. Toto integrované zařizení umožňuje přihlášení až 80 uživatelů v rámci 
lokálního řešení. Všechna data o uskutečněných odběrech jsou ukládána jak ve výdejním 
systému nádrže, tak budou přenášena do centrálního počítače, kde budou dlouhodobě uložena 
a používána ke zpětné kontrole a jako doklad o oprávněnosti fakturace dodavatelem. 
Z centrálm'ho počítače budou data lx týdně nahrávána do systému UNIDATAZ. 

(B) použití těchto prostředků při Částečném odběru, tj. podrobný popis nutného
postupu souvisejícího s těmito prostředky a vedoucího k realizaci Částečného
odběru (prostředky nutné k odběru);

Odběrná místa provozovaná Dodavatelem již před uzavřením Smlouvy, Odběrné místo 
ve vlastnictví Odběratele DPMLJ, Odběrné místo ve vlastnictví Odběratele TSML: 

Základem systému v uvedených Odběrných místech jsou terminály UNICARD. 

Tento systém umožňuje evidovat jednotlivý výdej jak podle řidiče, tak vozu do kterého 
tankuje a okamžitě zasílá data o uskutečněném odběru. V praxi to představuje, že každý 
odběratel na základě seznamu vozidel a zaměstnanců oprávněných odebírat PHM obdrží 
zdarma přesný počet karet s údaji o vozidlech a údaji o řidičích. Karty jsou plastové 
bezkontaktní radiofrekvenční, což znamená, že pouhým přiložením do čtecí zóny se zařízení 
aktivuje. Řidič odběratele přijede na Odběrné místo, přihlásí se kartou vozu a svou osobní 
kartou, zadá 4-místný PIN kód a zahájí odběr. Je možné rozšířit v zájmu zamezení 
neoprávněného odběru ještě o doplňující otázku před započetím odběru, např. stav kilometrů 
vozidla, nebo číslo jízdm'ho příkazu. Nebude-li splněn jeden z uvedených kroků, nebude 
možné uskutečnit odběr. Vše bude probíhat bezobslužně v požadovaném režimu 24/7. 

Odběrná místa v Areálech Nový Bor, Český Dub a Frýdlant: 

Základem systému v uvedených Odběrných je lokální výdejní systém odlišný od systému 
UNIDATAZ, který je však je se systémem UNIDATAZ kompatibilní. 

Tento systém stejně jako výdejní systém UNIDATAZ umožňuje kontrolu výdejů na základě 
přihlášení řidiče. Každému řidiči zadavatele bude zdarma přidělen čipový klíč, kterým se 
přiložením do čtecí zóny přihlásí, řidič vloží 4-místný kód (PIN) a může zahájit odběr. 
Nebude-li správný čipový klíč a pin, nebude možné uskutečnit odběr. Vše bude probíhat 
bezobslužně v požadovaném režimu 24/7. Všechna data o uskutečněných odběrech jsou 
ukládána jak ve výdejním systému nádrže, tak budou přenášena do centrálního počítače, kde 
budou dlouhodobě uložena a používána ke zpětné kontrole a jako doklad o oprávněnosti 
fakturace dodavatelem. Z centrálního počítače budou data lx týdně (nebude-li odběratel 
požadovat častěji) nahrávána do systému UNIDATAZ. 
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(C) systém evidence Částečných odběrů včetně identifikace osoby realizující Částečný
odběr, data realizace Částečného odběru a evidence množství pohonných hmot
odebraných při Částečném odběru;

Odběrná místa provozovaná Dodavatelem již před uzavřením Smlouvy, Odběrné místo 
ve vlastnictví Odběratele DPMLJ, Odběrné místo ve vlastnictví Odběratele TSML: 

Základem systému v uvedených Odběrných místech jsou terminály UNICARD. 

Každý odběr se uloží do databáze s datem, hodinou, množstvím PHM, údaji o vozidle a řidiči. 
Dále je přiřazen k odběrfun konkrétního odběratele (pracovišť odběratele). Tyto údaje je 
možné kdykoli vyfiltrovat, jak pro podklady k fakturaci, tak pro zpětnou kontrolu odběrů a 
dotazy ze strany zadavatele. Rozpis jednotlivých uskutečněných odběrů bude vždy přílohou 
vystavené faktury za částečné odběry. 

Každý odběratel na základě seznamu vozidel a zaměstnanců oprávněných odebírat PHM 
obdrží přesný počet karet s údaji o vozidlech a údaji o řidičích. Řidič odběratele provede 
odběr tak, že přijede na Odběrné místo, přihlásí se kartou vozu a svou osobní kartou, zadá 4-
místný PIN kód a zahájí odběr. Je možné rozšířit v z{tjmu zamezení neoprávněného odběru 
ještě o doplňující otázku před započetím odběru, např. stav kilometrů vozidla, nebo číslo 
jízdního příkazu. Nebude-li splněn jeden z uvedených kroků, nebude možné uskutečnit odběr. 

Odběrná místa v Areálech Nový Bor, Český Dub a Frýdlant: 

Základem systému v uvedených Odběrných je lokální výdejní systém odlišný od systému 
UNIDATAZ, který je však je se systémem UNIDATAZ kompatibilní. 

Každý odběr se uloží do databáze s datem, hodinou, množstvím PHM, údaji o řidiči (čipu). 
Tyto údaje je možné kdykoli vyfiltrovat, jak pro podklady k fakturaci, tak pro zpětnou 
kontrolu odběrů a dotazy ze strany zadavatele. Rozpis jednotlivých uskutečněných odběrů 
bude vždy přílohou vystavené faktury za částečné odběry. 

Odběratel pro uvedená Odběrná místa obdrží pro každého řidiče zadavatele zdarma čipový 
klíč, kterým se přiložením do čtecí zóny řidič přihlásí a po vložení 4-místného kódu (PIN) 
může zahájit odběr. Nebude-li správný čipový klíč a pin, nebude možné uskutečnit odběr. 
Všechna data o uskutečněných odběrech jsou ukládána jak ve výdejním systému nádrže, tak 
budou přenášena do centrálního počítače, kde budou dlouhodobě uložena a používána ke 
zpětné kontrole a jako doklad o oprávněnosti fakturace dodavatelem. Z centrálního počítače 
budou data lx týdně (nebude-li odběratel požadovat častěji) nahrávána do systému 
UNIDATAZ. 
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(D) detailní popis vnitřní i vnější kontroly mechanismu Částečných odběrů, a to jak
ze strany Dodavatele, tak ze strany Odběratele, včetně možnosti zpětného
dohledání veškerých údajů ze systému evidence Částečných odběrů;

Odběrná místa provozovaná Dodavatelem již před uzavřením Smlouvy, Odběrné místo 
ve vlastnictví Odběratele DPMLJ, Odběrné místo ve vlastnictví Odběratele TSML: 

Základem systému v uvedených Odběrných místech jsou terminály UNICARD. 

Každý odběr se uloží do databáze s datem, hodinou, množstvím PHM, údaji o vozidle a řidiči. 
Dále je přiřazen k odběrům konkrétního odběratele (pracovišť odběratele). Tyto údaje je 
možné kdykoli vyfiltrovat, jak pro podklady k fakturaci, tak pro zpětnou kontrolu odběrů a 
dotazy ze strany zadavatele. Tímto je zajištěna zpětná kontrola. 

Kontrola preventivní (zamezení neoprávněných odběrů) je zajištěna již samotným výdejním 
mechanísmem, který probíhá přes karty vozidel a řidiče a zadání 4-místného kódu. Kontrolní 
mechanísmus je možno v zájmu zamezení neoprávněného odběru ještě posílit o doplňující 
otázku před započetím odběru, např. stav kilometrů vozidla, nebo číslo jízdního příkazu. 
Nebude-li splněn jeden z uvedených kroků, nebude možné uskutečnit odběr. 

Odběrná místa v Areálech Nový Bor, Český Dub a Frýdlant: 

Základem systému v uvedených Odběrných je lokální výdejní systém odlišný od systému 
UNIDATAZ, který je však je se systémem UNIDATAZ kompatibilní. 

Každý odběr se uloží do databáze s datem, hodinou, množstvím PHM, údaji o řidiči (čipu). 
Tyto údaje je možné kdykoli vyfiltrovat, jak pro podklady k fakturaci, tak pro zpětnou 
kontrolu odběrů a dotazy ze strany zadavatele. Tímto je zajištěna zpětná kontrola. 

Kontrola preventivní (zamezení neoprávněných odběrů) je zajištěna již samotným výdejním 
mechanísmem, který probíhá přes čipové klíče a zadání 4-místného kódu (PIN). Nebude-li 
správný čipový klíč a pin, nebude možné uskutečnit odběr. 

Kontrolní mechanismus bude v zájmu zamezení neoprávněného odběru ještě posílen o 
instalaci místních záznamových zafízení tzv. fotopastí, které budou monitorovat prostor 
odběrného místa a tento záznam bude ukládán pro potřeby zadavatele. Předpokladem pro 
efektivitu tohoto opatření je fakt, že samotná přítomnost monitorovacího zařízení sníží riziko 
neoprávněných odběrů. Záznam bude pořizován vždy v době manípulace s výdejním 
zafízením a to ve dne i v noci, bude ukládán a uchováván po dobu jednoho měsíce. Fotopasti 
se aktivují pohybem u výdejního zařízení, jsou vybaveny světlem, které umožňuje pořizovat 
záznam i v noci. Záznamové zafízení pořizuje fotografie v předem nastavené frekvenci a je 
tedy možné sledovat celý průběh odběru. Záznam tak může sloužit zadavateli i dodavateli ke 
zpětné kontrole odběrů a odhalení případné nežádoucí činnosti zaměstnanců zadavatele. 
Záznam dále zajistí evidenci toho, do jakého vozidla bylo čerpáno. 
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(E) návrh opatření pro kontrolu jakosti nafty; návrh pravidel komunikace (kanály,
úrovně) mezi Stranami ohledně evidence Částečných odběrů; návrh pravidel pro
řešení konfliktů a problémů; návrh požadavků na součinnost Odběratele;

návrh kontroly jakosti: 

Pro ověření jakosti dodávaných pohonných hmot budou prováděny náhodné odběry a odborné 
analýzy akreditovanou zkušebnou na náklady Dodavatele ve frekvenci 1 x měsíčně a to na 
základě náhodného výběru zadavatelem, na libovolném Odběrném místě. 

Průběžnou kontrolu kvality bude za dodavatele zajišťovat , jehož odborná 
způsobilost je doložena životopisem, který je přílohou nabídky. Tato osoba bude zároveň 
kontaktní osobou pro všechna odběrná místa, k řešení všech vzmklých situací techmckého 
rázu, otázek kvality a evidence částečných odběrů. Kontakt je možný kdykoli u jednatele 
Dodavatele, pana         

 

Kontrola kvality (pokud jde o obsah vody) bude rovněž u vybraných Odběrných míst 
kontrolována prostředmctvím sond v nádržích. 

návrh pravidel komumkace a řešení konfliktů: 

S ohledem na rozsah a význam zakázky, bude kontaktní osobou Dodavatele jednatel 
Dodavatele,  

Konflikty budou primárně řešeny smírně. Dodavatel se nebrání řešení konfliktů v rámci 
zrychleného rozhodčího řízení. 

návrh požadavků na součinnost: 

Po zadavateli bude požadováno v rámci umístěni dodatečných výdejních zařízení do Areálů 
zadavatele (tj. Nový Bor, Český Dub a Frýdlant): 

• součinnost při řízení o umístění nádrže na příslušném stavebním úřadu.

• zajištění možnosti připojení ke zdroji elektrické energie pro technologii dodatečných
výdejních zařízení v areálu zadavatele.

• zajištění možnosti umístění technologie zpracování dat a komunikace v temperovaném
objektu, v každém odběrném místě zadavatele.

• zajištění možnosti připojení k síti internet v každém areálu zadavatele, pokud jsou
jednotlivé lokality tímto připojením vybaveny.

Po zadavateli bude požadováno v rámci evidenčního systému částečných odběrů: 

• seznam vozidel včetně RZ s rozdělením dle předpokládaných odběrných míst

• seznam osob oprávněných k částečným odběrům nafty s rozdělením dle
předpokládaných odběrných míst

• zajištění vždy jedné odpovědné osoby (případně zástupce této osoby) pro jedno
odběrné místo ve vlastnictví zadavatele. Zadavatel předá seznam odpovědných osob,
včetně kontaktů dodavateli. Tyto osoby budou zajišťovat kontrolu dodaného množství
pohonných hmot do nádrže v daném areálu a převzetí přepravních dokumentů od
řidiče cisterny. Dále zajistí odeslání těchto dokumentů dodavateli, a to jak
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v elektronické podobě na , tak poštou na adresu 
sídla společnosti MOVI oil s.r.o., V Jámě 699/1, 11 O 00 Praha I. Další povinností 
těchto osob bude neprodleně informovat dodavatele o poruše na zařízení či 
nefunkčnosti systému v příslušném areálu a vyvinout dostatečnou součinnost při 
odstranění poruchy. 

(F) sankce vůči uchazeči, a to zejména za nefungování systému evidence Částečných
odběrů, za nefungování systému a kontroly Částečných odběrů;

Dodavatel v plném rozsahu akceptuje sankce obsažené ve Smlouvě. 

Nad rámec sankcí ve Smlouvě a v souladu s požadavkem zadávací dokumentace Zadávacího 
řízení, se Dodavatel zavazuje, že uhradí příslušnému Odběrateli smluvní pokutu za 
nefunkčnost systému (tj. nemožnost Částečného odběru nebo provedení Částečného odběru 
bez toho, aby byl evidován) ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ nefunkčnosti 
systému evidence Částečných odběrů a nemožnost těchto odběrů, pokud doba nefunkčnosti 
přesáhne 24 hodin od nahlášení poruchy. 

V uvedeném případě, se Dodavatel dále zavazuje vyrovnat dotčenému Odběrateli finanční 
rozdíl, který mu vznikne při nutnosti odebírat pohonné hmoty od jiného dodavatele např. na 
veřejné čerpací stanici, vinou prokázané a ohlášené nemožnosti odběrů, která nebyla řádně a 
včas odstraněna. 

(G) systém využití údajů z evidence Částečných odběrů při fakturaci částky ve výši
souhrnu cen za Částečné odběry za určité období.

Fakturace za Částečné odběry za dané období bude vždy doložena údaji ze systému 
UNIDATAZ. Součástí faktury bude vždy příloha identifikující jednotlivé odběry (tj. čísla 
karet vozidel/řidičů, popř. čísla čipů; datum a čas Částečného odběru; Odběrné místo; 
odebrané množství). 
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část 4A této přílohy 

Odběrné místo - ČESKÁ LÍP A 

Poříční 1918, 470 01 Česká Lípa, GPS souřadnice 50°40'55.549" N, 14°32' 40.527" E. 

Jedná se o neveřejné výdejní místo umístěné v průmyslovém areálu v centru České Lípy. K 
plnění veřejné zakázky bude využita skladovací kapacita dvouplášťové nadzemní nádrže o 
objemu 16 000 L motorové nafty a jednostranný, jednoproduktový výdejní stojan od firmy 
ADAST, určený pro výdej nafty. Stojan je připojen k evidenčnímu systému UNIDATAZ pro 
účely evidence částečných odběrů zadavatele. Umístění výdejního místa se nachází 700m od 
hlavní silnice, příjezd je po zpevněné komunikaci a i celý areál, včetně výdejního místa je 
opatřen asfaltovým povrchem. Provoz výdejního místa je možný pouze bezobslužně v režimu 
24/7, ale po celou dobu je zajištěna ostraha areálu. Způsobilost odběrného místa dokládáme 
revizí skladovací nádrže, revizí elektro, kmenovým listem stojanu (metrologie) a z požárního 
hlediska revizí protiexplozivních pojistek nádrže. 
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Odběrné místo - JABLONEC NAD NISOU 

Pražská 15,466 01 Jablonec nad Nisou, GPS souřadnice 50°42'53.385" N, 15°10'11.621" E. 

Jedná se o veřejnou čerpací stanici umístěnou v areálu společnosti BusLine a.s„ K plnění 

veřejné zakázky bude využita skladovací kapacita dvouplášťové podzemní nádrže o objemu 

16 000 L motorová nafty a jednoproduktový, jednostranný stojan od firmy ADAST, určený 

k výdeji nafty, Stojan je připojen k evidenčnímu systému UNIDATAZ, Areál se nachází u 

hlavní silnice, příjezd je po zpevněné komunikaci a i celý areál, včetně výdejního místa je 

opatřen asfaltovým, nebo betonovým povrchem. Provoz výdejního místa je možný 

bezobslužně v režímu 24/7, ale po celou dobu provozu je zde přítonma obsluha, nebo ostraha 

objektu. Způsobilost odběrného místa dokládáme revizemi skladovací nádrže, revizí elektro, 

kmenovým listem stojanu (metrologie) a z požárního hlediska revizí protiexplozivních 

pojistek nádrže. 
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Odběrné místo - JILEMNICE 

Československých Legií 569, 514 01 Jilemnice, GPS souřadnice 50°36' 4.022" N, 
15°3 l '5.066" E 

Jedná se o veřejnou čerpací stanici umístěnou v areálu společnosti BusLine a.s„ K plnění 
veřejné zakázky bude využita skladovací kapacita dvouplášťové nadzemní nádrže o objemu 
32 000 L motorové nafty a jednostranný jednoproduktový výdejní stojan značky ADAST, 
určený pro výdej nafty. Výdejní stojan je připojen k evidenčnímu systému UNIDATAZ. 
Areál se nachází u hlavní silnice, příjezd je po zpevněné komunikaci a i celý areál, včetně 
výdejního místa je opatřen asfaltovým, nebo betonovým povrchem. Provoz výdejního místa je 
možný bezobslužně v režimu 24/7, ale po celou dobu provozu je zde přítomna obsluha, nebo 
ostraha objektu. Způsobilost odběrného místa dokládáme revizí skladovací nádrže, revizí 
elektro, kmenovým listem stojanu (metrologie) a z požárního hlediska revizí 
protiexplozivních pojistek nádrže. 
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Odběrné místo - SEMILY 

Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, GPS souřadnice 50°36'25.204" N, 15°19'17.652" E. 

Jedná se o veřejnou čerpací stanici umístěnou v areálu společnosti BusLine a.s„ K plnění 

veřejné zakázky bude využita skladovací kapacita dvouplášťové nadzemní nádrže o objemu 

33 000 L motorová nafty a jednoproduktový, oboustranný stojan od firmy ADAST, určený 

k výdeji nafty. Stojan je připojen k evidenčnímu systému UNIDATAZ. Areál se nachází 

500m od hlavní silnice, příjezd je po zpevněné komunikaci a i celý areál, včetně výdejního 

místa je opatřen asfaltovým, nebo betonovým povrchem. Provoz výdejního místa je možný 

bezobslužně v režimu 24/7, ale po celou dobu provozu je zde přítomna obsluha, nebo ostraha 

objektu. Způsobilost odběrného místa dokládáme revizemi skladovací nádrže, revizí elektro, 

kmenovým listem stojanu (metrologie) a z požárního hlediska revizí protiexplozivních 

pojistek nádrže. 
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Odběrné místo - TURNOV 

Na Lukách 2198, 511 01 Turnov, GPS souřadnice 50°35'19.439" N, 15°9'8.585" E.

Jedná se o neveřejné výdejní místo. K plnění veřejné zakázky bude využita skladovací 

kapacita dvouplášťové nadzemní nádrže o objemu 16 000 L motorová nafty a 

jednoproduktový, jednostranný výdejní stojan od firmy ADAST, určený k výdeji nafty. Stojan 

je připojen k evidenčnímu systému UNIDATAZ pro účely evidence částečných odběrů 

zadavatele. Umístění výdejního místa se nachází 500m od hlavní silnice, příjezd je po 

zpevněné komunikaci s asfaltovým povrchem, včetně výdejního místa. Provoz výdejního 

místa je možný pouze bezobslužně v režimu 24/7. Způsobilost odběrného místa dokládáme 

revizí skladovací nádrže, revizí elektro, kmenovým listem stojanu (metrologie) a z požárního 

hlediska revizí protiexplozivních pojistek nádrže. 
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