Rámcová dohoda
41/48682161/2020

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
I.
Smluvní strany
1. Prodávající:

PRIMAGAS s.r.o.
se sídlem: Na Pankráci 30, 140 00 Praha
IČO: 47118008
DIČ: CZ47118008
Bankovní spojení: ING Bank N.V.
č.ú. 1000005551/3500
zastoupená: Ing. Jiří Karlík, jednatel
dále jen „prodávající“
a

2. Kupující:

Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace
se sídlem Horní Krnsko 180, 294 31 Krnsko
IČO: 48682161
zastoupená: Mgr. et Mgr. Josef Povolný, ředitel
dále jen „kupující“

prodávající a kupující společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní
strana“
Smluvní strany uzavírají tuto rámcovou dohodu (dále jen „smlouva“) na základě výsledku
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka zkapalněného uhlovodíkového
plynu – propanu pro Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace II“ (dále jen „veřejná
zakázka“).
Prodávající bere na vědomí, že kupující považuje účast prodávajícího ve veřejné zakázce při
splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že prodávající je ve smyslu
ustanovení § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění této smlouvy jednat se znalostí
a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání
bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Prodávající nesmí svou kvalitu odborníka ani své
hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení
zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech smluvních stran.
Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro dodání
předmětu plnění dle smlouvy, je k jeho plnění / dodání oprávněn a na jeho straně neexistují
žádné překážky, které by mu bránily předmět plnění kupujícímu dodat.
Prodávající prohlašuje, že přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
II.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem smlouvy jsou průběžné celoroční dodávky zkapalněného uhlovodíkového plynu –
propanu (celní sazebník 27111294), včetně dopravy a přečerpání do zásobníků pro vytápění,
ohřev TUV a pro vaření, v předpokládaném ročním odběru 25 tun za 1 rok, vždy však dle potřeb
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kupujícího, včetně dopravy a plnění do zásobníků, a to na základě dílčích písemných
objednávek.
2.

Součástí předmětu plnění smlouvy zahrnutého v ceně je:
 instalace a údržba zásobníku (či vzájemně propojených zásobníků) o minimálních
objemu 4,85 m3; zásobníky budou po celou dobu trvání smlouvy v majetku
Prodávajícího;
 stáčení prostřednictvím stáčecího potrubí do zásobníku (či vzájemně propojených
zásobníků), o celkové objemu minimálně 4,85 m3. Zásobníky jsou umístěny
v oploceném, uzamykatelném objektu úložiště plynu. Zásobníky nejsou v majetku
kupujícího;
 nainstalování telemetrického zařízení umožňujícího prodávajícímu dálkově
monitorovat stav zásob uskladněných v zásobnících.

3.

Zásoba paliva nesmí po celou dobu trvání smluvního vztahu klesnout pod 25 % celkového
objemu zásobníků. Na takovou skutečnost je povinen Prodávající upozornit Kupujícího

4.

V rámci jednotlivých objednávek se prodávající zavazuje dodávat kupujícímu dodávky
v množství, druhu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

5.

Kupující se zavazuje objednané dodávky převzít a zaplatit za ně prodávajícímu cenu dle čl. III.
této smlouvy.

6.

Kupující je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek
podle svých okamžitých potřeb.

7. Kupující je oprávněn odebírat dodávky na základě svých potřeb a není povinen dodržovat
předpokládané roční odebírané množství 25 tun. Smluvní strany výslovně sjednávají, že po
dobu účinností této smlouvy je kupující oprávněn odebírat i po překročení předpokládaného
objemu 25 tun ročně, a to bez vlivu na jednotkovou cenu za dodávku 1 tuny propanu.

III.
Cena
1.

Kupní cena je cenou zahrnující veškeré náklady spojené s dodávkou propanu do místa plnění
dle čl. V. bod 1 této smlouvy, je tedy celkovou cenou na dodávky 75 tun propanu a veškerá
související plnění v období 3 let.
Kupní cena činí:
 1.372.500,- Kč bez DPH
 DPH (21 %) 288.225,- Kč
 tedy celkem 1.660.725,- Kč s DPH
Cena za dodávku 1 tuny propanu včetně souvisejících plnění tedy činí 18.300,- Kč bez DPH.

2.

Součástí kupní ceny za dodávky je i cena za nainstalování a provozování telemetrického
zařízení umožňujícího prodávajícímu dálkově monitorovat stav zásob uskladněných
v zásobnících, a to na náklady prodávajícího a poskytnutí, instalace a údržba zásobníku (či
vzájemně propojených zásobníků) o minimálních objemu 4,85 m3.

3.

Kupní cena je stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná. K překroční kupní ceny může
dojít pouze při zákonné změně sazeb DPH.

4. Daň z přidané hodnoty bude účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke
dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Ceny uvedené v této smlouvě obsahují veškeré náklady prodávajícího nutné pro řádné plnění
závazků prodávajícího z této smlouvy.
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IV.
Platební podmínky
1.

Kupující neposkytuje na průběžné dodávky dle této smlouvy zálohy. Kupující se zavazuje
uhradit kupní cenu dodávek po jejich bezvadném uskutečnění. Faktura bude prodávajícím
vystavena po uskutečnění dodávky na základě vystavené objednávky a poté zaslána
kupujícímu do desátého dne následujícího měsíce. Splatnost faktur je stanovena na 30
kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.

2.

Za doručení faktury se považuje den doručení faktury poštou nebo kurýrní službou do sídla
kupujícího nebo den osobního předání faktury do poštovní evidence kupujícího.
.
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

3.











4.

označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
číslo dokladu,
den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní
a variabilní symbol,
účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
název provedené dodávky,
důvod účtování s odvoláním na smlouvu;
razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
seznam příloh,
další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

Součástí každé jednotlivé dodávky musí být dodací list, který bude obsahovat:







obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo nebo jméno, příjmení, bydliště, místo
podnikání prodejce,
druh paliva a jeho výrobní označení,
množství dodaného paliva v jednotkách dle kupní ceny (tuna)
datum dodání,
obchodní jméno, sídlo kupujícího,
+ k 1. dodávce každého kalendářního čtvrtletí doložení sjednané kvality dle
prováděcího právního předpisu k zákonu č. 201/2012 Sb. – vzor bezpečnostního
listu a atest týkající se kvality produktu.

5.

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. IV.
pod bodem 3 a 4 této smlouvy nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy)
smlouvou vyžadované, je kupující oprávněn vrátit jej prodávajícímu a požadovat vystavení
nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad kupujícímu
zaniká, neuplatní-li jej kupující do čtrnácti pracovních dnů ode dne doručení takového
dokladu prodávajícím. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu
(faktury) kupujícímu začne plynout nová lhůta splatnosti. Prodávající, je však povinen
opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu
kupujícím dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá
účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

6.

Platby budou probíhat pouze bezhotovostní formou na bankovní účet prodávajícího
uvedený v této smlouvě. Změnu bankovního spojení lze provést pouze písemným
dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným kupujícímu,
nejpozději spolu s příslušnou fakturou, a podepsaným osobami oprávněnými k podpisu
smlouvy.
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7.

Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka
odepsána z účtu kupujícího. Veškeré bankovní výlohy a poplatky kupujícího spojené
s platbou smluvní ceny hradí kupující, ostatní bankovní výlohy a poplatky spojené s plněním
této smlouvy hradí prodávající a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
V.
Dodací podmínky a objednávky

1.

Místem plnění dodávky je Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace, Horní Krnsko 180,
294 31 Krnsko.

2.

Jednotlivé dílčí dodávky budou realizovány na základě údajů dálkového monitoringu tak, aby
byla vždy zabezpečena dostatečná zásoba paliva. Objem ZUP v zásobnících musí být za všech
okolností vyšší nebo roven 25 % celkového objemu zásobníků. Na základě těchto údajů budou
vystavovány objednávky Kupujícího.

3.

Pokud nebude stanoven jiný delší termín pro dodání paliva v objednávce, prodávající je povinen
zajistit dodávku specifikovanou v objednávce nejpozději do 4 kalendářních dnů ode dne
doručení objednávky prodávajícímu. O termínu dodávky paliva bude kupující vždy předem
informován.

4.

Prodávající není oprávněn odmítnout poskytnutí plnění dle smlouvy v případě doručení
příslušné objednávky.

5.

Dodáním dodávky se rozumí její převzetí kupujícím. Převzetí dodávky potvrzuje kupující
prodávajícímu na dodacím listě podpisem oprávněnou osobou.

6.

Každý přepravní prostředek (cisterna) musí být vybaven měřícím zařízením. Před a po stáčení
umožní prodávající kupujícímu kontrolu dodaného množství paliva.

7.

Obsluha vozidla bude prokazatelně proškolena, poučena a obeznámena s příslušnými
provozními, bezpečnostními i požárními předpisy, a to všeobecnými i místními.

8.

Dodávky budou na odběrné místo prodávajícím dodávány pouze v čase od 8:00 do 15:00
hodin.

VI.
Dodávky
1.

Prodávající zaručuje, že dodaná dodávka si uchová užitné vlastnosti, popsané v průvodní
dokumentaci. V případě, že prodávající dodá dodávku, která neodpovídá tomuto prohlášení,
je kupující oprávněn dodávku reklamovat.

2.

Prodávající se zavazuje předložit při podpisu této smlouvy:
 doklad prokazující shodu požadovaného plnění s příslušnou technickou normou
VII.
Odpovědnost za škody

1. Odpovědnost za škody se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Prodávající odpovídá za veškerou škodu způsobenou kupujícímu či jiným osobám v souvislosti
s porušením svých povinností ze smlouvy. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škody,
zejména veškeré částky, které kupující v souvislosti s porušením povinností prodávajícího
ze smlouvy účelně vynaloží, dále náklady řízení kupujícího vedené v souvislosti s porušením
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povinností prodávajícího ze smlouvy, jakož i všechny náklady vzniklé v souvislosti s vadami
poskytnutých dodávek.
3. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu škodu v plném rozsahu, a to do 30 dnů ode dne
doručení písemné výzvy kupujícího.
4. V případě škody vzniklé kupujícímu v důsledku činnosti prodávajícího nebo jeho zaměstnanců,
za jejichž výkon činností nese prodávající odpovědnost, je povinen prodávající škodu
kupujícímu uhradit. Toto ustanovení se netýká případů, kdy prodávající nemohl vzniku škody
zabránit v souladu s ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
5. Prodávající musí mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou v důsledku činnosti prodávajícího, a to minimálně na pojistné plnění ve výši
40.000.000, - Kč. Tuto pojistnou smlouvu je povinen udržovat po celou dobu platnosti této
smlouvy. Na požádání je povinen prokázat uzavření požadovaného pojištění kupujícímu.
Neprokázání existence platné pojistné smlouvy prodávajícím je podstatným porušením této
smlouvy a opravňuje kupujícího odstoupit od smlouvy.

VIII.
Reklamace
1.

Kupující je oprávněn reklamovat:
a) vady množství do 24 hod po převzetí
b) vady jakosti:
ba) zjevné do 10 dnů od převzetí dodávky
bb) skryté po celou dobu použitelnosti dodávky

2.

Kupující může reklamaci uplatnit doporučeným dopisem nebo elektronickou poštou. Pro
posouzení je rozhodné datum podacího razítka u doporučeného dopisu nebo datum odeslání
elektronické pošty, jíž byla reklamace uplatněna.

3.

Prodávající je povinen vady odstranit a dodat bezvadné dodávky do 12 hodin od uplatnění vady
kupujícím.
IX.
Smluvní pokuty

1. Pokud prodávající neprovede sjednanou dílčí dodávku ve stanoveném termínu dle této
smlouvy, stanovených v objednávce nebo dle dohody smluvních stran, je kupující oprávněn
uplatnit smluvní pokutu za každý takovýto případ ve výši 10.000, - Kč (slovy deset tisíc korun
českých) za každý kalendářní den.
2. Pokud prodávající nesplní či poruší jakékoliv jiné ujednání této smlouvy a nápravu nezjedná ani
přes písemné upozornění ze strany kupujícího v jím stanovené dodatečné lhůtě, je kupující
oprávněn uplatnit smluvní pokutu za každý takovýto případ ve výši 5.000, - Kč (slovy pět tisíc
korun českých).
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování. Kupující si vyhrazuje právo na
určení způsobu úhrady smluvní pokuty, včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné
pohledávce prodávajícího vůči kupujícímu.
4. Smluvní strany sjednávají, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na
náhradu škody v plném rozsahu. Oba nároky je kupující oprávněn uplatňovat samostatně vedle
sebe.
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5. V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodané dodávky uhradí kupující
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,02 % z celkové nezaplacené částky za každý den
prodlení. Úrok z prodlení je splatný do 30 dnů ode dne jeho vyúčtování.
X.
Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární opatření
1. Prodávající a jeho zaměstnanci budou veškeré činnosti související s plněním smlouvy provádět
v souladu s příslušnými předpisy.
XI.
Doba trvání smlouvy
1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 01. 07. 2020 do 30. 06.2023.

XII.
Ukončení smluvního vztahu
1. Smluvní vztah založený touto smlouvou může být ukončen splněním, dohodou smluvních stran,
výpovědí nebo odstoupením.
2. Ukončení smlouvy je možno dohodou při souhlasu obou smluvních stran, a to písemnou
formou.
3. Výpověď smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna ukončit tuto smlouvu jednostrannou
výpovědí i bez udání důvodů, a to písemným projevem vůle (výpověď) doručeným druhé
smluvní straně s výpovědní lhůtou 6 měsíců běžící od prvního dne měsíce následujícího po
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od smlouvy
Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy
a) Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou faktury
delším než 60 dnů a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté v písemné výzvě
prodávajícího.
b) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud prodávající podstatně poruší smluvní
povinnost, přičemž za podstatné porušení smlouvy bude považováno opakované (nejméně
dvojí) neprovedení dodávek ve stanoveném termínu.
c) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud prodávající podá na sebe insolvenční návrh
dle § 98 insolvenčního zákona nebo v insolvenčním řízení vůči majetku prodávajícího
zahájeném na návrh věřitele bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byla
zavedena nucená správa prodávajícího podle zvláštních právních předpisů.
d) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud prodávajícímu bude živnostenským úřadem
zrušeno oprávnění k podnikání související s plněním podle této smlouvy.
e) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud prodávající převede své závazky,
povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt bez předchozího souhlasu
kupujícího.
f) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení povinností o střetu zájmů podle
článku XIII. této smlouvy.
5. Způsob odstoupení od smlouvy. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání
ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
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XIII.
Střet zájmů
1. Prodávající se zavazuje, že nemá a bez předchozího písemného souhlasu kupujícího nebude
mít jiné zájmy na této smlouvě, nebude přijímat jiné odměny, provize či jakékoliv jiné výhody
než ty, které jsou určeny touto smlouvou. Prodávající se nebude podílet na žádné činnosti,
která by mohla být v rozporu se zájmy kupujícího danými nebo souvisejícími s touto smlouvou.
K tomuto závazku je prodávající povinen zavázat své subdodavatele, které použije pro účely
plnění této smlouvy.

XIV
Vyšší moc
1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných
touto smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události
nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla
teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo
vznikla z jejích hospodářských poměrů.
2. Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při
uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události
mohou být kromě dalších případů zejména: války, revoluce apod. Za okolnosti vyšší moci se
nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany prodávajícího, místní a podnikové stávky, výpadky
v dodávce energie a ve výrobě apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by
nenastalo z důvodů shora uvedených.
3. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná smluvní strana okamžitě o takovém stavu, o
jeho příčině a jeho skončení druhou smluvní stranu. Jestliže kupující písemně neoznámí něco
jiného, prodávající bude pokračovat v plnění svých závazků podle smlouvy. Prodávající je
povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy, aby splnění smlouvy nebylo
ohroženo vyšší mocí.
4. Trvá-li vyšší moc déle než 3 měsíce a nenajde-li prodávající alternativní řešení, má kupující
právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě má kupující právo dosud přijatá plnění si
ponechat za část smluvní ceny odpovídající přijatému plnění.
5. Stejné právo odstoupit od smlouvy má i prodávající. Odstoupí-li prodávající z důvodu vyšší
moci, může již dodaná plnění požadovat zpět, pokud se kupující nerozhodne si je ponechat
nebo požadovat jejich zaplacení za náklady, které prokazatelně vynaložil na jejich splnění.

XV
Dodatky a změny smlouvy
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními
dodatky, jež musí být jako takové označeny a platně signovány oběma smluvními stranami,
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přičemž jinou, než písemnou formu dodatku v listinné podobě strany vylučují. K platnosti
dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
2. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana
povinna se k návrhu vyjádřit do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu
dodatku.
3. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

XVI.
Závěrečná ujednání
1. Prodávající ani kupující nesmí bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany
postoupit třetí straně tuto smlouvu, jakékoliv právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
Tímto ustanovením není dotčen přechod smlouvy na případné právní nástupce smluvních stran
na základě zákona.
2. Ustanovení této smlouvy budou posuzována jako samostatná a oddělitelná ujednání a
neplatnost nebo nevymahatelnost kteréhokoliv z nich nesmí ovlivnit platnost a vymahatelnost
zbývajících ustanovení této smlouvy. Jestliže se některé ustanovení stane neplatným, smluvní
strany nahradí do 30 dní neplatné ustanovení novým, které bude nejbližší původnímu záměru.
3. Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny Kupujícího a při
vynaložení veškeré potřebné odborné péče, se zavazuje:
a) jako osoba povinná podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, bude osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí
nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních
právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákona č.
255/2012 Sb. o kontrole). Prodávající bere na vědomí, že obdobnou povinností je
povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.
4. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a právním
řádem České republiky.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že je jim známa povinnost k uveřejňování informací dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Prodávající v této souvislosti souhlasí
s uveřejněním textu kupní smlouvy a jejích dodatků na profilu zadavatele kupujícího.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy, a to:
o

Příloha č. 1 - Doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s příslušnou technickou
normou.

8. V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním smlouvy a jednotlivými přílohami
smlouvy je rozhodující znění smlouvy.
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9. Smluvní strany níže uvádějí kontaktní osoby, které mají oprávnění jednat ve věcech týkajících
se obsahu a plnění této smlouvy:
Kontaktní osoby pro věci technické:
Za kupujícího
Milan Bílek
e-mail:
Mobil:
Tel.::
Za prodávajícího:
Miroslav Dvořák
e
Mobil
Tel: 2

10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
11. O uzavření smlouvy rozhodla Rada Středočeského kraje usnesením č. 26-25/2020/RK ze dne
25. 5. 2020 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky
uvedené v § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, nezbytné k
jeho platnosti.
12. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem
souhlasí, že smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami. Na důkaz toho
připojují své podpisy.

Kupující
V Horním Krnsku, dne

Mgr. et Mgr. Josef Povolný
ředitel Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace

Prodávající
V Praze, dne 17.6.2020

Mgr. Šárka Steffelová
dle plné moci Ing. Jiří Karlík, jednatele společnosti PRIMAGAS s.r.o.
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