Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouci
Nerudova 773/1
772 58 Olomouc

KUPNÍ

SMLOUVA

číslo: E633-S-393/2016
„Prodej kameniva vytěženého na trati Valašské Meziříčí – Jablůnka“
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“)
čl. I.
Smluvní strany
1.1 Kupující:
Valašské rekultivace s.r.o.
se sídlem: Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 034 17 115, DIČ: CZ03417115
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60043
zastoupena: ………………., jednatelem společnosti
……………………, jednatelem společnosti
za společnost jednají vždy dva jednatelé společně
bankovní spojení: GE Money Bank, č. ú. ……………………
Adresa pro doručování: Valašské rekultivace s.r.o.
Husova 1514,
757 01 Valašské Meziříčí
1.2 Prodávající:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7; PSČ 110 00
IČ:709 94 234, DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupena: Ing. ………………………., ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha č. ú.: ……………………
Adresa pro doručování: SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1
772 58 Olomouc
Osoba odpovědná za předání předmětu smlouvy:
Ing. ……………….., mob.: …………………, e-mail: …………………
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Čl. II.
Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy je prodej vedlejšího produktu vzniklého při vytěžení štěrkového lože na
trati Valašské Meziříčí – Jablůnka, jehož celkové množství je 13 189 tun. Důvodem prodeje je
nemožnost využití tohoto materiálu ve svršku a spodku staveb SŽDC bez recyklace, která
vzhledem ke klimatickým podmínkám není možná. Při kontrolních odběrech byl zjištěn vyšší
obsah jemných částic a nevyhověly dle OTP SŽDC. Prodávané kamenivo nepřesahuje limitní
hodnoty chemického rozboru dle protokolu č. 20581/2015 viz. příloha této smlouvy.

čl. III.
Kupní cena
3.1 Kupní cena předmětu smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran:
Název

cena za jednotku

množství

cena bez DPH

DPH

vytěžené kamenivo

25,00 Kč

13 189 t

329 725,- Kč

69 242,- Kč

prodejní cena bez DPH
DPH 21 %
Cena celkem

329 725,- Kč
69 242,- Kč
398 967,- Kč

3.2 K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění (dále v textu jen: „zákon o DPH“).

čl. IV.
Termín plnění
4.1 Kupující se zavazuje odkoupit a odvézt vytěžené kamenivo v termínu:
Zahájení: po podpisu této smlouvy
Ukončení: březen 2016

čl. V.
Místo plnění
5.1 Místem uložení kameniva je: Provozovna: Ekorema recycling s.r.o.
Hrachovec (bývalá skládka komunálního odpadu)
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: ………………… p. …………………….

Čl. VI.
Nabytí vlastnického práva
6.1 Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy v souladu s ust. § 2132 Občanského
zákoníku až po úplném zaplacení kupní ceny.
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čl. VII.
Platební podmínky
7.1 Kupní cena bude uhrazena kupujícím poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího na základě
vystavených faktur – daňových dokladů. Daňové doklady budou vystaveny na základě
oboustranně potvrzeného protokolu o předání vytěženého kameniva prodávajícím a o převzetí
tohoto kameniva kupujícímu. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dané právními předpisy
v platném znění.
7.2 Kupující se zavazuje uhradit faktury ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne vystavení jednotlivých
faktur.
7.3 Závazek kupujícího je splněn dnem připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
7.4 V případě nedodržení doby splatnosti této faktury bude kupujícímu fakturováno smluvní penále
z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení.
7.5 Smluvní strany se dohodly, že započtení vzájemných pohledávek z této smlouvy se vylučuje. Je
však možná dohoda dle § 1991 Občanského zákoníku.

čl. VIII.
Smluvní pokuta
8.1 Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení kupujícího s převzetím předmětu smlouvy, tak jak
je uvedeno v čl. V. odst. 1. této smlouvy, že kupující zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu ve
výši 100,- Kč, a to za každý den prodlení s převzetím předmětu koupě.
8.2 Zaplacením smluvní pokuty sjednané v této kupní smlouvě není dotčeno právo na náhradu škody,
kterou lze vymáhat samostatně.

čl. IX.
Ostatní ujednání
9.1 Kupující dále prohlašuje, že je mu znám stav předmětu koupě a kupuje tento předmět koupě ve
stavu, který mu je znám ke dni podpisu této smlouvy.

čl. X.
Závěrečná ustanovení
10.1 Smlouva je účinná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem
souhlasu s celým jejím obsahem.
10.2 Měnit nebo doplňovat text smlouvy nebo přílohy, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy, je
možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran.
10.3 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná
ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení Občanského zákoníku.
10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu.
Kupující obdrží jedno vyhotovení smlouvy, prodávající tři vyhotovení.
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10.5 Přílohami této smlouvy, dle dohody smluvních stran přílohami ke každému jednotlivému
vyhotovení smlouvy nepřipojenými, jsou tyto dokumenty:
1. Výzva vč. zadávací dokumentace (specifikace zadávací dokumentace viz bod č. 10. Zadávací
dokumentace Výzvy);
2. Nabídka zhotovitele.

Ve Valašském Meziříčí dne 15. 2. 2016

...................................................
za kupujícího
………….

Jednatel společnosti

V Olomouci dne 17. 2. 2016

.....................................................
za prodávajícího
Ing. ………………..

Ředitel
Oblastního ředitelství Olomouc

...................................................
………………….

Jednatel společnosti
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