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SILNICE LK A.S.

A

LIBERECKÁ OBALOVNA, S.R.O.

SMLOUVA NA DODÁVKY ASFALTOVÉ SMĚSI

Tato kupní smlouva (dále jen „Smlouva") se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
následujícími smluvními stranami:
Silnice LK a.s., se sídlem Jablonec nad Nisou, československé armády 4805/24, PSČ 466 05,
IČ: 287 46 503, DIČ: CZ28746503, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí
nad Labem pod sp. zn. B 2197

(dále jen „Kupující")
a

Liberecká obalovna, s.r.o., se sídlem Hrádecká 247, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec,
IČ: 622 45 589, DIČ: CZ62245589, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí
nad Labem pod sp. zn. C 8422

(dále jen „Prodávající")
(Prodávající a Kupující jsou dále též uváděni společně jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako „Smluvní
strana")

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato Smlouva je uzavírána pro cestmistrovství Kupujícího Frýdlant se sídlem na adrese
Dlouhá 3267, 464 01, Frýdlant - Větrov.
2.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Prodávajícího k průběžným dodávkám asfaltové
směsi ACO 8 pro souvislou údržbu povrchu vozovek strojním a ručním zpracováním (dále jen
,,Zboží") splňující následující parametry:
2.1.1. kvalita asfaltové směsi a výrobní postupy pro výrobu asfaltové směsi musí splňovat
normu ČSN EN 13108-1, dále pak normu ČSN 73 6121;
2.1.2. druh asfaltového pojiva pro směs ACO 8 je stanoven na 70/100, resp. 50/70;
2.1.3. asfaltová směs musí mít výrobcem zpracovanou zkoušku typu asfaltových směsí podle
příslušných ČSN/ČSN EN;
2.1.4. asfaltová směs musí splňovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví technické požadavky na stavební
výrobky označované CE.
2.2.

Průběžné dodávky budou prováděny odběrem Zboží Kupujícím v provozovně Prodávajícího
na adrese Hrádecká 247, 460 01 Liberec.

2.3. Prodávající se zavazuje v případě každé průběžné dodávky Kupujícímu odevzdat Zboží, umožnit
mu nabýt vlastnické právo ke Zboží a předat mu veškeré doklady, které se k tomuto Zboží
vztahují.
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2.4.

Kupující se zavazuje přebírat řádně dodané Zboží v souladu s podmínkami této Smlouvy a
zaplatit za ně kupní cenu v souladu s článkem 4. této Smlouvy.

3.

ODBĚR ZBOŽÍ

3.1.

Odběr Zboží je Kupující oprávněn činit kdykoli po dobu trvání této Smlouvy v pracovní dny
od 6:00 - 15:00 hod.

3.2.

Odběr Zboží není Kupující povinen Prodávajícímu předem oznámit.

3.3.

Zboží může být Kupujícím odebíráno v jakémkoli množství.

3.4.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanovují, že Kupující není povinen realizovat jakékoliv
minimální čerpání Zboží (činit jakékoli odběry na základě této Smlouvy).

3.5.

Součástí dodávky odebraného Zboží bude rovněž dodací list (výdejní doklad), na kopii dodacího
listu Kupující potvrdí převzetí Zboží. Dodací list bude obsahovat alespoň identifikaci Smluvních
stran, identifikaci druhu Zboží v souladu s touto Smlouvou, množství Zboží (případně vážní
lístek), datum a čas převzetí Zboží a jména osob podepisujících dodací list za Smluvní strany.

3.6.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Zboží, které jeví vady či nesplňuje požadavky stanovené
Smlouvou.

3.7.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho předání a
převzetí v místě odběru.

4.

KUPNÍ CENA

4.1.

Jednotková kupní cena za Zboží bez DPH činí 1.650 Kč bez DPH za tunu.

4.2.

Konečná výše DPH bude vyčíslena a DPH bude odvedeno v souladu s platnými právními předpisy
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3.

Jednotková kupní cena za Zboží bez DPH je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy a
zahrnuje veškeré náklady související s dodáním Zboží včetně všech předvídatelných rizik a vlivů
a veškeré smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému dodání Zboží.
Jednotková kupní cena za Zboží bez DPH zahrnuje zejména náklady na manipulaci se zbožím
v místě odběru, veškeré daně, cla, poplatky, inflační vlivy a další vedlejší náklady.

4.4.

Prodávající není oprávněn na Kupujícím v souvislosti s plněním Smlouvy a dodáváním Zboží
požadovat jakékoliv další platby či poplatky nad rámec sjednané kupní ceny.

S.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.

Prodávajícímu nebudou ze strany Kupujícího poskytovány žádné zálohy.

5.2.

Kupní cena za řádně dodané Zboží bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur)
vystavených Prodávajícím dvakrát měsíčně, a to k 15. a k poslednímu dni příslušného
kalendářního měsíce, na kupní cenu Zboží odebraného za předchozí období, pokud nebude
dohodnuto jiné fakturační období.
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5.3.

Faktura musí být vystavena v korunách českých (Kč), být splatná v době třicet (30) dní a
obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů české
republiky a následující údaje:

5.4.

5.3.1.

IČ a DIČ Prodávajícího a Kupujícího, jejich přesné názvy a sídlo;

5.3.2.

odkaz na tuto Smlouvu;

5.3.3.

bankovní spojení;

5.3.4.

číslo faktury, datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;

5.3.5.

platební podmínky v souladu se Smlouvou;

5.3.6.

jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu;

Přílohou faktury musí být:
5.4.1.

soupis fakturovaných odběrů. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených odběrů,
je Prodávající oprávněn fakturovat pouze ty odběry, u kterých nedošlo k rozporu;

5.4.2.

kopie dodacích listů, na kterých bude podpisy zástupců obou Smluvních stran stvrzeno
dodání Zboží v požadovaném množství a kvalitě.

5.5.

Pokud faktura nebude obsahovat všechny údaje dle čl. 5.3 této Smlouvy nebo přílohy dle čl. 5.4
této Smlouvy nebo bude obsahovat nesprávné cenové údaje, je Kupující oprávněn fakturu
Prodávajícímu vrátit. V takovém případě je Prodávající povinen Kupujícímu doručit novou
fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle čl. 5.3 a 5.4 této Smlouvy, popřípadě ceny
Zboží dle této Smlouvy a bude obsahovat novou dobu splatnosti.

5.6.

Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu
Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.

6.

PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO OHLEDNĚ PŘEDMĚTU KOUPĚ

6.1.

Prodávající prohlašuje a odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží:
6.1.1.

bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy;

6.1.2.

bude v nejvyšší jakosti a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému
užívání Kupujícím.

6.2.

Prodávající dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy:
6.2.1.

má oprávnění uzavřít a splnit tuto Smlouvu, která je pro něj plně a bezpodmínečně
závazná, a podpisem ani splněním této Smlouvy neporuší žádnou jinou smlouvu, kterou
Prodávající uzavřel, ani obecně závazné právní předpisy;

6.2.2.

není účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, které by mohlo
ovlivnit plnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, zejména není na majetek
Prodávajícího prohlášen konkurs, vyrovnání či zahájeno insolvenční řízení a není vedena
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exekuce a ani si není vědom nebezpečí, že by takové soudní, rozhodčí nebo správní řízení
mohlo být zahájeno;
6.2.3.

není v úpadku ani v hrozícím úpadku;

6.2.4.

nemá žádné dluhy nebo nedoplatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke zřízení
soudcovského zástavního práva, exekutorského zástavního práva nebo zástavního práva
dle§ 170 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nebo k exekuci, jíž by mohlo podléhat
i Zboží.

6.3.

Nepravdivost nebo neúplnost kteréhokoli z prohlášení Prodávajícího uvedených v článku 6.1
a/nebo 6.2 této Smlouvy se považuje za podstatné porušení povinností Prodávajícího podle této
Smlouvy opravňující Kupujícího k odstoupení od této Smlouvy, a to písemným oznámením o
odstoupení. Právo Kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody tímto není dotčeno.

7.

ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY A POJIŠTĚNÍ ZA ŠKODU

7.1.

Smluvní strany sjednávají záruku za jakost jednotlivého dodaného Zboží po dobu dvou (2) let od
dodání konkrétního Zboží bez vad. Prodávající se zavazuje, že po tuto dobu bude dodané Zboží
způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.

7.2.

Tato záruční doba začíná běžet pro každou průběžnou dodávku Zboží samostatně vždy
od okamžiku dodání Zboží bez vad Kupujícímu.

7.3.

V případě pochybností je Kupující oprávněn nechat prověřit jakost Zboží nezávislou laboratoří.
V případě, že jakost Zboží nebude odpovídat požadavku uvedenému ve Smlouvě, zavazuje se
Prodávající uhradit Kupujícímu náklady, které vynaložil za účelem prověření jakosti Zboží
nezávislou laboratoří.

7.4.

Vyskytne-li se na dodaném Zboží v záruční době vada, uplatní Kupující práva vyplývající
z poskytnuté záruky písemnou reklamací zaslanou Prodávajícímu, která bude obsahovat
identifikaci Smlouvy, datum odběru, prostřednictvím kterého bylo vadné Zboží dodáno, popis
reklamované vady a preferovaný způsob řešení.

7.5.

V případě dodání vadného Zboží je Kupující v rámci záručních práv oprávněn po Prodávajícím
požadovat dodání náhradního plnění (výměnu vadného Zboží), slevu z kupní ceny, nebo může
odebrané Zboží vrátit.

7.6.

Prodávající je povinen se k písemné reklamaci Kupujícího vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů
ode dne přijetí této reklamace. Ve svém vyjádření Prodávající uvede své stanovisko k reklamaci,
tj. zda ji uznává, a návrh řešení reklamace.

7.7.

V případě oprávněné reklamace je Prodávající povinen reklamaci vyřešit, a to způsobem
stanoveným Kupujícím v souladu s odstavcem S. tohoto článku Smlouvy, a to nejpozději do
S kalendářních dnů ode dne doručení písemné reklamace.

7.8.

Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě zjištění vady musí tuto vadu Prodávajícímu
oznámit do sto osmdesáti {180) dnů ode dne jejího zjištění. Smluvní strany se dohodly, že
veškeré následky, které OZ spojuje s nevčasným oznámením vad, mohou nastat až po uplynutí
sjednané lhůty pro oznámení vad.
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8.

POJIŠTĚNÍ ZA ŠKODU

8.1.

Prodávající je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám, včetně Kupujícího, s pojistným
plněním ve výši nejméně 1.000.000,- Kč na pojistnou událost. Prodávající je na žádost Kupujícího
povinen předložit doklad o existenci pojištění v době stanovené Kupujícím.

9.

KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

9.1.

Písemná komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím může probíhat elektronickými i listinnými
prostředky.

9.2.

Listinná korespondence bude doručována na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy.
Elektronická korespondence bude doručována prostřednictvím datové schránky nebo
na emailové adresy níže uvedených kontaktních osob:
9.2.1.

Kontaktní údaje osob oprávněných za Prodávajícího

9.2.2. Kontaktní údaje osob oprávněných za Kupujícího

9.3. V případě, že dojde ke změně identifikačních či kontaktních údajů kterékoli Smluvní strany, je
příslušná Smluvní strana povinna písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu o takové změně do
deseti (10) dní ode dne změny údaje.
10.

SANKCE

10.1. Pro případ, že Prodávající nesplní svou povinnost umožnit Kupujícímu provést odběr Zboží,
Smluvní strany sjednávají povinnost Prodávajícího zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši
5.000 Kč, a to za každý případ porušení této povinnosti. Tato smluvní pokuta se uplatní pouze
v případě, že Prodávající nesplní svou povinnost umožnit Kupujícímu provést odběr Zboží,
přestože mu Kupující plánovaný odběr dobrovolně alespoň 24 hodin předem oznámil. Tato
smluvní pokuta se také neuplatní v případě, že Prodávající Kupujícímu předem oznámil, že
v příslušném období nepřesahujícím 14 dní nebudou jeho kapacity z mimořádných důvodů
dodávky Zboží pro Kupujícího umožňovat. Takové oznámení je Prodávající oprávněn učinit pouze
třikrát za dobu trvání této Smlouvy.
10.2. Dojde-li k prodlení s úhradou kupní ceny, je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu zákonný
úrok z prodlení.
10.3. V případě prodlení s vyřešením oprávněné reklamace dle čl. 7.7 Smlouvy má Prodávající
povinnost uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z výše kupní ceny vadného Zboží bez
DPH, a to za každý započatý den prodlení.
10.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich písemného
vyúčtování Smluvní straně, která porušila smluvní povinnost.
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10.5. Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo poškozené Smluvní
strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti,
které se Smluvní pokuta týká, a to v plné výši.
10.6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
10.7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení trvání této Smlouvy, jakož i poté, co dojde
k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran či oběma Smluvními stranami.

11.

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

11.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na 12 měsíců od účinnosti Smlouvy.
11.2. Od Smlouvy může kterákoli Smluvní strana odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení
smluvních povinností druhou Smluvní stranou. Od Smlouvy může kterákoli Smluvní strana
odstoupit taktéž v případě, že dojde k nepodstatnému porušení smluvních povinností druhou
Smluvní stranou a zároveň nedojde k nápravě takového porušení ani v dodatečné lhůtě k tomu
první Smluvní stranou stanovené. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem, kdy bude
písemné odstoupení odstupující Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně.
11.3. Za podstatné porušení smluvní povinnosti ve smyslu§ 2002 a 2106 OZ se považuje zejména:
11.3.1. opakované porušení povinnosti Prodávajícího umožnit Kupujícímu provést odběr Zboží;
11.3.2. opakované dodání vadného Zboží;
přičemž za opakované porušení či dodání se považuje situace, kdy půjde alespoň o třetí případ
takového porušení či dodání.
11.4. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje na straně Kupujícího opakované
prodlení s úhradou kupní ceny za řádně dodané Zboží v délce nejméně 30 kalendářních dnů.
Za opakované prodlení se považuje situace, kdy půjde alespoň o třetí případ takového prodlení.
11.5. Kupující je vedle zákonných důvodů pro odstoupení oprávněn odstoupit od této Smlouvy také
v souladu s čl. 6.3 této Smlouvy.
11.6. Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či
ustanovení zákona, stanovují Smluvní strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od
Smlouvy, takto:
11.6.1. Smluvní strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
11.6.2. Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem
odstoupení od této Smlouvy, je povinna druhé Smluvní straně nahradit náklady
s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit
smluvní pokutu.
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12.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami. Tato
Smlouva nabývá účinnosti dnem 7. září 2019 nebo dnem jejího zveřejnění v registru smluv
zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podle toho, která
skutečnost nastane později.
12.2. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.
12.3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé z této Smlouvy se budou snažit řešit
přednostně dosažením smíru.
12.4. Smluvní strany v souladu s§ 1801 OZ vylučují aplikaci ustanovení§ 1799 a 1800 OZ.
12.5. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího postoupit jakoukoli
pohledávku vzniklou na základě této Smlouvy nebo tuto Smlouvu na třetí osobu.
12.6. Proti pohledávkám za Kupujícím vzniklým na základě této Smlouvy není Prodávající oprávněn
jednostranně započíst jakékoliv pohledávky.
12.7. Prodávající souhlasí s uveřejněním Smlouvy a souvisejících informací v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
12.8. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
12.9. Jakákoli změna této Smlouvy musí být ve formě dodatku k této Smlouvě a musí být učiněna
písemně a řádně podepsána oběma Smluvními stranami.
12.10.Každá Smluvní strana se tímto zavazuje poskytnout druhé Smluvní straně nezbytnou součinnost,
kterou po ní lze rozumně požadovat a učinit všechna právní jednání, která budou nezbytná pro
splnění předmětu této Smlouvy.
12.11.Nastanou-li u některé ze Smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je tato
Smluvní strana povinna takovou okolnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní
straně.
12.12.Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech (3) stejnopisech. Prodávající obdrží jeden (1)
a Kupující dva (2) stejnopisy této Smlouvy.

NA DŮKAZ VÝŠE UVEDENÉHO, SMLUVNÍ STRANY PODEPSALY TUTO SMLOUVU PODLE JEJICH
SKUTEČNÉ A SVOBODNÉ VŮLE, NIKOLI V TÍSNI ANI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK,
SMLOUVU PŘEČETLY A S JEJÍM OBSAHEM SOUHLASÍ, COŽ STVRZUJÍ VLASTNORUČNÍMI PODPISY:
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za Silnice LK a.s.

5 Í, '2011
10. er�

předsed

místopředseda představenstva

Datum:

Datum:

za Liberecká obalovna, s.r.o.

Datum:
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