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Příloha č. 2a k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Dodávka asfaltových směsí a jejich 
recyklátů 2018“ zadavatele Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace 
 
 

SS  MM  LL  OO  UU  VV  AA  čč..  88aa//22001188//KKoo  
 

Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace 
sídlem:  Ostrava, Moravská Ostrava, Harantova 3152/28, 702 00  
IČO: 00097381 
DIČ: CZ00097381 
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu: 71238761/0100 
zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Bc. Petrem Smoleněm, ředitelem 
ve věcech technických: Pavlem Dolénkem, vedoucím provozovny komunikací a údržby 
 
v dalším textu smlouvy jen jako „kupující“ 
na straně jedné 
 
a 
 
název:  
sídlo:  
IČO:  
DIČ: 
zastoupen: 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
v oddíle ________ vložka _____________ 
č. účtu:  
email:  
 
v dalším textu smlouvy jen jako „prodávající“ 
na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 
v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen „občanský zákoník“, tuto 
 

k u p n í   s m l o u v u : 
 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva je uzavírána na základě zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka asfaltových směsí a jejich recyklátů 2018“, 
v němž byla nabídka Prodávajícího vybrána jako nejvýhodnější. Smluvní strany berou na vědomí, 
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že pro práva a povinnosti stran jsou závazné též podmínky dle zadávací dokumentace na veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka asfaltových směsí a jejich recyklátů 2018“. 
 

Článek  II 
Předmět závazku 

(1) Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží v sortimentu  
a předpokládaném množství uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Zboží je určeno pro 
souvislou údržbu povrchu vozovek na území Statutárního města Ostrava strojním 
zpracováním. Zboží je určeno co do druhu, množství, termínu dodání a kupní ceny v této 
smlouvě a odpovídá nabídce prodávajícího podané na základě zadávacích podmínek veřejné 
zakázky s názvem: „Dodávka asfaltových směsí a asfaltových recyklátů 2018“, a převést na 
kupujícího vlastnické právo k dodávanému zboží a závazek kupujícího toto zboží převzít a 
zaplatit za ně kupní cenu včetně DPH. 

 
(2) Místem dodání zboží je provozovna prodávajícího uvedená ve vrácence, kterou prodávající 

přiložil ke své nabídce v zadávacím řízení specifikovaném v článku I této smlouvy.  
 

Článek III 
(1) Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží na základě dílčích objednávek kupujícího. 

V objednávce bude uveden přesný termín plnění dodávky a přesná specifikace místa plnění.  
 

(2) Objednávky musí obsahovat alespoň následující údaje: 
 
a) název nebo označení objednaného zboží 
b) množství objednávaného zboží,  
c) datum vyhotovení objednávky, 

 
(3) Každá dodávka zboží bude realizována na základě dodacích listů s uvedením jednotlivých 

položek, jejich množství a ceny, dodací list musí být potvrzen kupujícím. Podkladem pro 
fakturaci ceny je kupujícím potvrzený dodací list za dodané zboží vztahující se k objednávce. 
Dodací list tvoří nedílnou součást faktury. 

 
(4) Prodávající bude objednávku akceptovat jen v případě, bude-li učiněna oprávněnou osobou 

za kupujícího. Seznam osob oprávněných objednávat za kupujícího: 
 
Pavel Dolének, tel.: 599 508 324, mobil: 603 425 784, email: pdolenek@tsmoap.cz 
Radomír Polášek, mobil:  604 776 971, René Brabenec, mobil: 606 040 065 
 

(5) Pokud by došlo ke změnám v seznamu výše uvedených osob, kupující se zavazuje 
prodávajícímu neprodleně, nejpozději do jednoho kalendářního týdne, na tuto skutečnost 
písemně upozornit. 
 

(6) Objednávka bude zaslána prodávajícímu faxem, e-mailem popřípadě bude učiněna 
telefonicky, prodávající obratem, nejpozději však do 24 hodin od doručení objednávky, 
potvrdí její akceptaci, a to opět faxem, e-mailem nebo telefonicky. 
 

(7) Kontaktní údaje prodávajícího pro přijetí objednávek: 

mailto:pdolenek@tsmoap.cz
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jméno a příjmení:  
e-mail:   
 

(8) Prodávající se zavazuje k tomuto minimální možnému množství dodávky asfaltových 
směsí 5 tun. Toto minimální množství je pro prodávajícího závazné a je povinen toto 
množství kupujícímu dodat vždy, tedy i o víkendech a nepracovních dnech. Pokud bude, o 
víkendech a nepracovních dnech, u kupujícího potřeba dodávky zboží nižší než výše 
uvedené minimální množství, je kupující oprávněn toto množství odebrat u jiného 
dodavatele.    

 
(9) V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží v termínu dle objednávky kupujícího je 

prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý i 
započatý den prodlení. V případě prodlení prodávajícího s dodání zboží dle jednotlivé dílčí 
objednávky Kupujícího v termínu dle odstavce (1) tohoto článku této smlouvy o více než pěti 
(5) dnů, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
 

(10) Pokud nebude dodržena prodávajícím požadovaná kvalita předmětu dodání (asfaltové 
směsi) dle normy ČSN EN 13108-1, zavazuje se uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 
10 % z hodnoty dodané asfaltové směsi, a to za každý případ samostatně a i opakovaně. 
Odpovědnost za škodu uhrazením smluvní pokuty není dotčena. 
 

(11) Prodávající na svůj náklad zajistí vážení dodávky a vydá o dílčích odběrech doklady, které 
jsou podkladem pro fakturaci. Kupující má právo ověřit správnost váhy převážením na váze 
prodávajícího nebo na cizí váze za účasti pověřeného zaměstnance prodávajícího. 

 
(12) Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující naložením zboží na dopravní prostředek, jeho 

zvážením a obdržením dokladu o odběru. 
 

(13) Prodávající je povinen na vyžádání kupujícího doložit do 3 dnů od obdržení výzvy technické 
a bezpečnostní listy dodávaného zboží  

 
Článek IV 

Cena a platební podmínky 
(1) Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu uvedenou v příloze č. 1 této 

smlouvy. Cena za zboží obsahuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží bez dopravy, a 
je stanovena pro jednotlivé druhy zboží v příloze č. 1 této smlouvy. Dopravu si zajišťuje 
kupující na svůj náklad. 

 
(2) Kupní cena je splatná na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání rostlinného 

materiálu dle dílčí objednávky kupujícího. Přílohou faktury musí být předávací protokol 
podepsaný Kupujícím. Daň z přidané hodnoty bude zaúčtována podle platných ustanovení 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 
„zákon o DPH“. Kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH přímo na účet 
příslušného finančního úřadu, jestliže se prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH. V takovém případě pak není Kupující 
povinen uhradit částku odpovídající DPH prodávajícímu. 
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(3) Kromě náležitostí stanovených zákonem pro účetní doklad musí faktura obsahovat také: 
 

a) číslo a datum vystavení faktury 
b) číslo smlouvy 
c) účel plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy) 
d) označení banky a čísla účtu, na které musí být zaplaceno 
e) lhůta splatnosti faktury 
f) název, sídlo, IČ, DIČ Kupujícího a prodávajícího 
g) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila včetně kontaktního telefonu 

 
(4) Nebude-li faktura, obsahovat některou povinou, nebo dohodnutou náležitost, nebo bude 

chybně vyúčtována cena, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
druhé straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu 
vystavením nové faktury. Lhůta splatnosti běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

 
(5) Prodávající je oprávněn kupní cenu fakturovat po dodání zboží a potvrzení dodacího listu 

kupujícím. Faktura je splatná ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne jejího prokazatelného 
doručení kupujícímu. Faktura musí být kupujícímu doručena doporučeně nebo předána 
osobně oproti písemnému potvrzení. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání 
příslušné částky z účtu kupujícího. 

 
(6) Kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního 

úřadu, jestliže se prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým 
plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen "zákon o DPH". V takovém případě pak není kupující povinen uhradit 
částku odpovídající DPH prodávajícímu.  
 

(7) Veškeré platby dle této smlouvy budou kupujícím placeny na účet prodávajícího uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této 
smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. Prodávající je povinen uvádět ve 
faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li 
během trvání této smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se prodávající 
bez zbytečného odkladu písemně informovat kupujícího o takové změně. Kupující provede 
úhradu kupní ceny pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. 
Pokud se kdykoliv ukáže, že účet prodávajícího, na který prodávající požaduje provést 
úhradu kupní ceny, není zveřejněným účtem, není kupující povinen úhradu části kupní ceny 
odpovídající dani z přidané hodnoty na takový účet provést a je oprávněn tuto část kupní 
ceny uhradit přímo na účet prodávajícího vedený příslušným správcem daně; v takovém 
případě se nejedná o prodlení se zaplacením kupní ceny na straně kupujícího. 

 
(8) V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit 

Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši dle platných obecně závazných právních předpisů.  
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Článek V  
Odpovědnost za vady  

(1) Prodávající poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od 
okamžiku dodání každé jednotlivé dodávky zboží.  

 
(2) Vady v provedení a v jakosti je kupující oprávněn reklamovat bez prodlení poté, kdy vady 

zjistil nebo kdy vady mohly být při vynaložení odborné péče zjištěny.  
 
(3) Pokud bude při některé z dílčích dodávek zjištěna nižší kvalita, než ta, kterou kupující 

požaduje, a prodávající garantuje, je kupující oprávněn odebrat vzorek, za účelem zjištění 
kvality dle normy ČSN EN 13108-01. Pokud bude na základě odebrání tohoto vzorku zjištěna 
dodávka jako vadná, musí prodávající kupujícímu uhradit veškeré náklady spojené se 
zjišťováním kvality odebraného vzorku a zároveň zajistit novou dodávku v odpovídající a 
požadované kvalitě, a to nejpozději do 7 dnů od výzvy kupujícího. Prodávající musí uhradit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty vadné dodávky asfaltové směsi, a to za 
každý případ samostatně i opakovaně. Odpovědnost za škodu uhrazením smluvní pokuty 
není dotčena. 

 
Článek VI 

Doba trvání smlouvy 
(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to s účinností od uzavření smlouvy do 31. 12. 

2018.  
 

Článek VII 
Společná a zvláštní ujednání 

Smluvní strany se výslovně dohodly na následujícím:  
 

a) Práva a povinnosti smluvních stran založená touto smlouvou a další vztahy smluvních stran 
se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
b) Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této 

smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 
zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 
se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle 
shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.  

 
c) Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po jejím 

uzavření nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné Smluvní strany. 

 
d) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 557 občanského 
zákoníku o tom, že připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži 
toho, kdo výrazu použil jako první.  
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e) V případě, že kupující vydá prodávajícímu kvitanci nebo mu vrátí dlužní úpis, aniž by dluh byl 
splněn, nedochází k prominutí dluhu. V případě, že kvitance je vydána na jistinu pohledávky, 
nevztahuje se na příslušenství pohledávky.  

 
f) Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku sjednávají obecnou 

promlčecí lhůtu v trvání čtyř let.  
 
g) Započtení pohledávek prodávajícího za kupujícím proti pohledávkám kupujícího vzniklým 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu 
k pohledávkám vzniklým kupujícímu z této smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust. § 
1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka 
je způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění 
z této smlouvy.  

 
h) Prodávající není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy za Kupujícím bez 

předchozího písemného souhlasu prodávajícího, Smluvní strany se tak ohledně pohledávek 
prodávajícího za kupujícím v souladu s ust. § 1881 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na 
vyloučení postoupení těchto pohledávek.   

  
i) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byť jen o vedlejších 

náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností Smluvních stran v souvislosti 
s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným Smluvními stranami v jiné než písemné 
formě se nepřihlíží. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových 
či jiných elektronických zpráv.  

 
j) V případech, kdy to zákon nebo tato smlouva připouští, je kupující oprávněn od této smlouvy 

odstoupit bez časového omezení ve vztahu k okamžiku, kdy k důvodu, pro který kupující  může od 
smlouvy odstoupit, došlo. 

 
Článek VIII 

(1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.  
 
(2) Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. Na ústní ujednání se nebere 

zřetel.  
 
(3) Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se kdykoliv po uzavření této 

smlouvy ukáže, že čestné prohlášení předložené Prodávajícím spolu s jeho nabídkou ve 
výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka asfaltových směsí a jejich 
recyklátů 2018“ je nepravdivé nebo když uchazeč přestane splňovat kteroukoliv z podmínek 
tam uvedených. 

 
(4) Pro práva, závazky a právní vztahy touto smlouvou zvláště neupravené platí ustanovení 

platných obecně závazných právních předpisů České republiky. 
 
(5) Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, jakož i s uveřejněním této smlouvy 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

(6) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost. 

 
(7) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní 

strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Pro práva a povinnosti Smluvních stran jsou dále závazné též podmínky dle zadávací 
dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka asfaltových směsí a 
jejich recyklátů 2018“. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a podmínek dle zadávací dokumentace nezakládá žádný závazek 
žádné Smluvní strany.  

 
(8) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost této smlouvy 
potvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 
V Ostravě dne _____________   V _____________ dne ________________ 
 
Kupující:      Prodávající: 
 
 
 
 
Bc. Petr Smoleň     __________________________ 
ředitel 
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Příloha č. 1 

kupní smlouvy  
 

„Ceník“ 
 

p. č. Název zboží MJ 
Předpokládané 

množství spotřeby 
/t/ 

Cena za MJ 
bez DPH /Kč/ 

DPH 
/%/ 

Cena za MJ s 
DPH /Kč/ 

1. 
ACO 8, asfalt 50/70, bez přídavku 
asfaltového recyklátu, splňuje ČSN EN 
13108-1 

t 500    

2. 
ACO 11S, asfalt 50/70, bez přídavku 
asfaltového recyklátu, splňuje ČSN EN 
13108-1 

t 700    

 
 
 
V Ostravě dne _________________   V _____________ dne ___________ 
 
Kupující:      Prodávající: 
 
 
 
 
Bc. Petr Smoleň     __________________________ 
ředitel 


