Kupní

s m l o u v a č. 20K1MN0100000002
o dodávkách zboží,

kterou uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku,
níže uvedené smluvní strany:

KEMIFLOC a. s.,
IČO: 476 74 695, DIČ: CZ47674695,
se sídlem v Přerově, Dluhonská 2858/111, PSČ 750 02,
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 672,
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu 36005-831/0100,
zastoupena Ing. Michalem Novákem, prokuristou a výkonným ředitelem společnosti
jako Prodávající na straně jedné
a
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
IČO: 463 47 275, DIČ: CZ 46347275,
se sídlem v Brně, Pisárecká 555/1a, Pisárky, PSČ 603 00
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 783
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Brno, č. účtu 5501 – 621/0100,
zastoupena Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva,
jako Kupujícím na straně druhé
(č. smlouvy kupujícího Z 0121/OBCH/20)
takto:
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I.
Předmět a cíl smlouvy
1.
Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu roztok pro čištění odpadních vod – obchodní název
PIX XL2 a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží.
Tento je určen kromě jiného i pro potlačení vláknitého bytnění v aktivačních nádržích a srážení fosforu a bude
použit při čistění odpadních vod v Čistírně odpadních vod (dále jen ”ČOV”) Brno-Modřice včetně dopravy
roztoku autocisternou na místo plnění. (dále jen „Zboží“):
Zboží je směs (a, b, c, d) vodného roztoku síranu železitého, vodného roztoku síranu hlinitého
a kationaktivní pryskyřice nízké molekulové hmotnosti, která musí vyhovovat těmto
požadavkům:
1,00-6,00 %
obsah Fe 3+
2,00 - 4,00 %
obsah Al 3+
<0,5 %
obsah H2SO4
kationaktivní pryskyřice 0,02 - 3 %
Obsah hlavních a vedlejších příměsí nepřekročí stanovené limity uvedené v normách:
ČSN EN 890 - Chemické výrobky používané pro úpravy vody určené k lidské spotřebě Síran železitý kap. 4,
a
ČSN EN 878 - Chemické výrobky používané pro úpravy vody určené k lidské spotřebě Síran hlinitý kap. 4.
Fyzikální údaje:
konzistence: hustá, viskózní kapalina
pH: cca 0
měrná hmotnost (20° C): 1250 - 1450 kg . m-3 při 20 °C
teplota tuhnutí: -15 °C
2.

Kupující je podnikatelským subjektem, který v rámci své podnikatelské činnosti kupuje Zboží.

3.
Kupující prohlašuje, že má zájem kupovat od Prodávajícího Zboží, Prodávající prohlašuje, že má
zájem Zboží Kupujícímu prodávat.
4.
Cílem této smlouvy je dohodnout smluvní podmínky, za kterých bude Prodávající opakovaně prodávat
(dodávat - odevzdávat) Kupujícímu Zboží a Kupující bude Zboží od Prodávajícího kupovat (odebírat).
Jednotlivé dodávky Zboží uskutečněné Prodávajícím Kupujícímu po dobu trvání této smlouvy budou
považovány za samostatné kupní smlouvy, přičemž pro veškeré tyto dodávky Zboží budou platné podmínky
dohodnuté v této smlouvě, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech písemně nedohodnou jinak. Pro
otázky, které nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, budou platit ustanovení všeobecných obchodních
podmínek skupiny Kemira, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, a pro otázky, které nejsou výslovně upraveny
ani v této smlouvě ani ve všeobecných obchodních podmínkách skupiny Kemira, budou platit ustanovení
příslušných obecně platných právních předpisů České republiky, tj. zejména příslušná ustanovení občanského
zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v účinném znění), zejména pak ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.
5.
Smluvní strany výslovně uvádějí, že tato smlouva se bude vztahovat na veškeré dodávky Zboží, které
Prodávající dodá Kupujícímu po dobu trvání této smlouvy.
Smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení v režimu nadlimitní veřejné zakázky
oznámené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslo Z2020-007712 v otevřením řízení dle
§ 56 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Veškerá ustanovení smlouvy jsou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
6.
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II.
Dodací podmínky
1.
Prodávající se touto smlouvou zavazuje opakovaně prodávat Kupujícímu Zboží a Kupující se touto
smlouvou zavazuje Zboží od Prodávajícího opakovaně kupovat.
2.

Předpokládaný celkový odběr Zboží Kupujícím činí 5 750 tun.

3.
Zboží bude Prodávající Kupujícímu dodávat průběžně dílčími dodávkami na základě požadavků
kupujícího v maximálním týdenním množství 175 tun (tj. cca 7 cisteren po 25 tunách). Prodávající splní svoji
povinnost dodat kupujícímu zboží tím, že požadované množství zboží dodá kupujícímu do provozovny
kupujícího na
ČOV Brno - Modřice, Chrlická 552, 664 42 Modřice.
4.
Roztok PIX XL2 (dále jen ”zboží nebo ”roztok”), prodávaný na základě této smlouvy, je určený pro
potlačení vláknitého bytnění v aktivačních nádržích a srážení fosforu při čistění odpadních vod v Čistírně
odpadních vod Brno-Modřice. Prodávající zaručuje účinnost roztoku při potlačení tvorby vláknitých
mikroorganismů v aktivovaném kalu a srážení fosforu v odpadních vodách při teplotách do minus 15 ºC a
maximální měrnou hmotnost roztoku (z hlediska čerpatelnosti) do 1 450 kg/m3.
Dále prodávající garantuje možnost variabilní změny poměru železa k hliníku v závislosti na aktuální situaci v
aktivačních nádržích a provádění pravidelných kontrol složení odpadních vod spolu s určováním optimalizace
dávkování roztoku.
5.
Skutečně odebrané množství bude závislé na aktuální potřebě a bude upřesněno pro každou konkrétní
dodávku. Jednotlivé dodávky zboží uskuteční prodávající na základě písemných (faxových, e-mailových)
objednávek kupujícího obsahujících požadované množství. Prodávající tuto objednávku stejným způsobem
kupujícímu potvrdí. Pro objednávky kupujícího platí ceny uvedené níže v této smlouvě.
6.
Prodávající dodá Zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu po obdržení požadavku Kupujícího, resp.
po jejím potvrzení, a to v souladu se svými provozními možnostmi a v souladu se smluvní praxí zavedenou
mezi smluvními stranami, nejpozději však do 3 pracovních dnů.
7.
Prodávající bude dodávat Zboží Kupujícímu prostřednictvím dopravce automobilovými cisternami.
Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměny s objemem automobilových cisteren užívaných ke dni podpisu
této smlouvy smluvním dopravcem Prodávajícího, který činí 25 (slovy: dvacetpět) tun. Smluvní strany jsou
srozuměny i s tím, že jednotlivé dodávky Zboží budou prováděny tak, aby došlo k řádnému, pokud možno
plnému, vytížení použité přepravní techniky, tedy automobilových cisteren.
8.
Kupující se zavazuje, že místo dodání Zboží včetně přístupových cest bude řádně přístupné, resp.
průjezdné pro automobilové cisterny smluvního dopravce Prodávajícího, a zásobník či zařízení Kupujícího, do
kterého bude prováděna vykládka Zboží, bude splňovat technické parametry pro řádné připojení na vykládací
(vyprázdňovací) zařízení použitých automobilových cisteren, to vše dle specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy.
9.
Prodávající splní svoji povinnost dodat Kupujícímu Zboží tím, že Zboží dodá Kupujícímu do jeho
provozovny ČOV Brno - Modřice, Chrlická 552, 664 42 Modřice. Vzhledem k charakteru Zboží a použité
přepravní techniky bude vykládka Zboží zajišťována zaměstnanci smluvního dopravce Prodávajícího za
přítomnosti zaměstnance Kupujícího a dle jeho pokynů.
10.
Smluvní strany se dohodly na tom, že s ohledem na charakter Zboží je dodávka Prodávajícím řádně
splněna i v případě množstevní tolerance +- 5 % (slovy: pětprocent) oproti množství Zboží objednanému
Kupujícím.
11.

Kupující je povinen potvrdit Prodávajícímu převzetí Zboží na dodacím listu.

10.

Spolu s každou dodávkou Zboží dodá Prodávající Kupujícímu i chemickou analýzu dodaného Zboží.

KS č.

20K1MN0100000002

Stránka 3

III.
Kupní cena
1.
Smluvní strany se dohodly na tom, že pro veškeré dodávky Zboží uskutečněné Prodávajícím
Kupujícímu na základě této smlouvy platí kupní cena uvedená níže v této smlouvě. Kupní cena byla dohodnuta
při níže uvedené obchodní paritě dle Incoterms 2010 sjednané smluvními stranami pro tuto smlouvu a vztahy z
ní vyplývající: DAP.
2.
Smluvní strany se dohodly na tom, že kupní cena za jednu tunu Zboží činí 5 385 Kč (slovy: pět tisíc tři
sta osmdesát pět korun českých). Celková nabídková cena byla stanovena ve výši 30 963 750,- Kč bez DPH.
Výše uvedená kupní cena je bez DPH, která k ní bude účtována navíc dle platných právních předpisů.
Tato kupní cena platí pouze při vytížení použité přepravní techniky v rozsahu minimálně 20 tun na
autocisternu, v případě požadavku Kupujícího na dodání menšího množství Zboží tak, že by nedošlo k výše
uvedenému vytížení použité přepravní techniky, musí být mezi smluvními stranami předem dohodnuta zvláštní
kupní cena platná pro tuto dodávku.
3.
Smluvní strany se dohodly na tom, že Prodávající je oprávněn jednat o zvýšení kupní ceny Zboží,
pokud na straně Prodávajícího dojde k nárůstu nákladů na pořízení (výroba, nákup) Zboží, a to zejména v
důsledku zvýšení ceny vstupních surovin potřebných k výrobě Zboží, nebo k nárůstu jiných režijních nákladů
Prodávajícího souvisejících s pořízením Zboží. Dále je Prodávající oprávněn jednat o zvýšení kupní ceny
Zboží i v případě, že u něho dojde k nárůstu nákladů na přepravu Zboží. Dojde-li na straně Prodávajícího k
nárůstu výše uvedených nákladů či některého z nich, bude Prodávající oprávněn zvýšit kupní cenu Zboží přímo
úměrně takovému nárůstu nákladů.
4.
Smluvní strany se dohodly na tom, že změna kupní ceny Zboží dle odst. 3. tohoto článku této smlouvy
bude možná a platná na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě a jakýkoliv jiný postup bude považován ze
nedodržení smluvních cen bez řádné dohody s kupujícím. Současně berou na vědomí, že celková nabídková
cena uvedená v odst. 2 je nejvýše přípustná částka za celkové plnění ze smlouvy, včetně veškerých dalších
nákladů s plněním veřejné zakázky souvisejících a zisku prodávajícího.
5.
Kupující výslovně prohlašuje, že je s kupní cenou Zboží uvedenou výše v tomto článku této smlouvy,
jakož i s možností Prodávajícího jednat o zvýšení kupní ceny Zboží dle odst. 3. a 4. tohoto článku této smlouvy,
srozuměn, že s takovým určením kupní ceny Zboží souhlasí a že ho bude bezvýhradně respektovat a že bude
Prodávajícímu platit kupní cenu Zboží určenou tak, jak je výše uvedeno. Prodávající výslovně prohlašuje, že
případné jednání o kupní ceně Zboží vyvolá jen v případě, že je prokazatelné, že okolnosti, které ho tomu
vedou, nebylo možné předem předvídat.

IV.
Platební podmínky
1.
Kupní cenu dodaného Zboží bude Kupující platit Prodávajícímu tak, že vždy po uskutečnění jednotlivé
dodávky Zboží vystaví Prodávající Kupujícímu fakturu na kupní cenu dodaného Zboží.
2.
Kupní cena bude uhrazena na základě faktury prodávajícího se splatností 21 dní od doručení faktury
kupujícímu. V případě prodlení s platbou je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok ve výši stanovené
právním předpisem.
3.
Platba bude provedena převodem na účet prodávajícího uvedený ve faktuře. Prodávající na faktuře
uvede číslo smlouvy kupujícího.
4.

Adresa pro doručování faktur a písemností je sídlo kupujícího. Elektronická faktura se doručuje na
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adresu faktury@bvk.cz.
5.
V případě, že prodávající získá v době průběhu zdanitelného plnění, rozhodnutím správce daně, status
nespolehlivého plátce, v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, uhradí kupující DPH z poskytnutého plnění dle § 109a téhož zákona přímo
příslušnému správci daně namísto prodávajícího a následně uhradí prodávajícímu sjednanou cenu za
poskytnuté plnění, poníženou o takto zaplacenou daň.
6.
Kupující tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí prodávajícímu
do 5ti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a.
7.
Prodávající se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím
dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené prodávajícím uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí
větě, je kupující oprávněn zaslat fakturu zpět prodávajícímu k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti
zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu
prodávajícího, tj. účtu zveřejněného správcem daně.

V.
Nabytí vlastnického práva ke zboží
Odpovědnost za způsobené škody a vlastnické právo na zboží přechází okamžikem předání zboží kupujícímu.

VI.
Odpovědnost za vady
1.
Prodávající se zavazuje, že zboží bude předáno kupujícímu bez vad a dále, že zboží bude po
stanovenou dobu sloužit svému účelu.
2.

Prodávající odpovídá za vady zboží po dobu 2 měsíců od data předání zboží kupujícímu.

3.
Zjevné vady dodávky a případné množstevní nesrovnalosti je kupující povinen oznámit při přejímání
zboží. Ostatní vady budou řešeny ve smyslu občanského zákoníku. Oznámení vad musí být zasláno
prodávajícímu písemně bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.
4.
Drobné nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti kupujícího zaplatit kupní cenu
v dohodnuté době splatnosti.
VII.
Další ujednání
1.
Kupující prohlašuje, že je ke dni podpisu této smlouvy plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).
Kupující se zavazuje, že změny v plátcovství daně z přidané hodnoty u své osoby písemně oznámí
Prodávajícímu, a to do pěti dnů ode dne, kdy tyto změny nastanou. Poruší-li Kupující tuto povinnost, odpovídá
Prodávajícímu za vzniklou škodu.
2.
Kupující prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy Prodávajícím řádně seznámen s
nebezpečnými vlastnostmi Zboží, s pravidly jeho aplikace i se způsobem jeho přepravy a skladování, jakož i s
dalšími skutečnostmi týkajícími se Zboží, jeho vlastností a jeho používání, a veškeré z tohoto pohledu
významné skutečnosti jsou Kupujícímu ke dni podpisu této smlouvy řádně a dokonale známy.
3.
Smluvní strany se dohodly na tom, že Kupující bude Zboží kupované od Prodávajícího užívat výlučně
pro svoji vlastní potřebu, přičemž Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího
prodat či jinak převést Zboží dalším osobám.
4.
V případě neodebrání celkového množství zboží kupujícím tak, jak je uvedeno v článku II. smlouvy,
nebude prodávající vůči kupujícímu uplatňovat žádné sankce. Tyto budou uplatňovány pouze u neodebraného
zboží, které bylo již objednáno na základě jednotlivých potvrzených dílčích objednávek.
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VIII.
Mlčenlivost
1.
Kupující se zavazuje, že zachová mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se Prodávajícího, o
kterých se dozví při činnosti dle této smlouvy, a jejichž uchování v tajnosti je v zájmu Prodávajícího. Povinnost
mlčenlivosti se vztahuje zejména, avšak nikoli pouze, s přihlédnutím k definici uvedené v první větě tohoto
odstavce, na:
a)
informace o jiných dodavatelích a odběratelích Prodávajícího, včetně jejich pouhé
identifikace,
b)

informace o know-how Prodávajícího,

c)

informace o výrobních a nákupních podmínkách Prodávajícího,

d)

informace o cenové a obchodní politice Prodávajícího,

e)

informace o personálních věcech a personální politice Prodávajícího.

2.
Veškeré povinnosti Kupujícího uvedené v odst. 1. tohoto článku této smlouvy trvají po celou dobu
trvání této smlouvy a také po jejím ukončení či zániku bez časového omezení.

IX.
Doručování
1.
Veškerá oznámení, zprávy či jiné úkony související s touto smlouvou, pro něž je stanovena písemná
forma nebo pro něž si smluvní strana písemnou formu sama zvolí, si budou smluvní strany doručovat na adresy
uvedené v záhlaví této smlouvy, v případě změny sídla Prodávajícího či Kupujícího na změněnou adresu,
pokud tato změna byla druhé smluvní straně písemně oznámena nebo bude zapsána v obchodním rejstříku. Pro
případ, že nebude možné některé smluvní straně písemnost výše uvedeným způsobem doručit, dohodly se
smluvní strany na tom, že se pro účely této smlouvy písemnost považuje za doručenou dnem, kdy bude zásilka
obsahující písemnost odeslaná druhé smluvní straně doporučeným dopisem s doručenkou prostřednictvím
příslušné pošty vrácena příslušnou poštou odesílající smluvní straně jako nedoručená. Smluvní strany si mohou
doručovat písemnosti související s touto smlouvou i osobním doručením. Účinky doručení písemnosti
nastanou i v případě, pokud při osobním doručování písemnosti smluvní strana odmítne osobně doručovanou
písemnost převzít.
2.
Objednávky Zboží dle této smlouvy a jejich potvrzení, jakož i operativní komunikace ve věci této
smlouvy, budou smluvní strany činit prostřednictvím níže uvedených zaměstnanců a kontaktů:
a)

b)

KS č.

Prodávající:
tel:

581 701 935-6, 602 526 834,
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V případě změny některého z výše uvedených údajů u některé smluvní strany je ta smluvní strana, jíž se změna
týká, povinna do tří dnů tuto změnu písemně, faxem nebo e-mailem oznámit druhé smluvní straně.

X.
Prohlášení a ujednání smluvních stran
1.
Smluvní strany prohlašují, že nejsou v úpadku ani v hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006
Sb. v účinném znění, že vůči nim nebylo zahájeno žádné řízení podle zákona č. 182/2006 Sb. v účinném znění
ani nejsou dány zákonné podmínky pro to, aby byl podán návrh na zahájení takového řízení. Smluvní strany
dále prohlašují, že vůči nim není vedeno exekuční řízení ani řízení o soudní výkon rozhodnutí a že neexistují
žádné skutečnosti, které by zahájení exekučního řízení či řízení o soudní výkon rozhodnutí odůvodňovaly.
Smluvní strany zejména prohlašují, že nemají nevyrovnané závazky po splatnosti vůči třetím osobám ani vůči
státu či jiným veřejnoprávním subjektům.
2.
Smluvní strany dále prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a že jejím uzavřením
neporušují žádnou povinnost, která by pro ně vyplývala ze zákona, z rozhodnutí soudu, jiného státního orgánu
či jejich vnitřního orgánu, z jejich vnitřních předpisů či z jiných pro ně závazných pravidel či norem.
3.
V případě, že se kterékoli prohlášení některé smluvní strany uvedené v odst. 1. a 2. tohoto článku této
smlouvy ukáže jako nepravdivé, bude druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.

XI.
Trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu od 1. 8. 2020 do 31.12.2022.
XII.
Právní ujednání, příslušnost soudů
1.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí
právními předpisy České republiky. Otázky, které nejsou výslovně upraveny v této smlouvě se řídí
všeobecnými obchodními podmínkami skupiny Kemira (příloha 2) a příslušnou českou obecně platnou právní
úpravou, a to zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon České republiky č. 89/2012 Sb.
v účinném znění).
2.
Smluvní strany se dohodly na tom, že text všeobecných obchodních podmínek skupiny Kemira se
upravují v následujících bodech:


2. Vznik smlouvy
Text zní: “ Smlouva vzniká dnem podpisu této smlouvy.“



7. Výhrada vlastnického práva
Tento bod se neuplatní a je nahrazen článkem V. smlouvy.



8. Prodlení a nedodání
Tento bod se neuplatní a je nahrazen odst. 4 článku VIII Smlouvy.



10. Omezení odpovědnosti
Upravuje se první věta tohoto bodu, která nově zní: „Pokud to platné zákony dovolují, nebude
odpovědnost prodávajícího za žádných okolností vyšší než celková cena zboží.“

3.
Smluvní strany se dohodly na tom, že veškeré spory mezi nimi vyplývající z této smlouvy a veškeré
spory jakýmkoli způsobem týkající se této smlouvy či s touto smlouvou jakkoli související, včetně sporů o
KS č.
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platnost této smlouvy, budou řešeny soudy v České republice.
4.
V případě, že některé ujednání této smlouvy bude neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost
ostatních ujednání ani na platnost této smlouvy jako celku, pokud z obsahu dotčeného ujednání nebo z jeho
povahy nebo z okolností uzavření této smlouvy a zejména z vůle smluvních stran či některé z nich projevené
při jejím uzavírání nebude zřejmé, že dotčené ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. V
případě, že nastane neplatnost některého oddělitelného ujednání této smlouvy, zavazují se smluvní strany, že
do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, kdy neplatnost oddělitelného ujednání této smlouvy vyjde najevo, nahradí
neplatné oddělitelné ujednání ujednáním novým a platným, které bude svým obsahem a účelem nejlépe
odpovídat vůli smluvních stran či některé z nich, která při uzavření této smlouvy vedla ke sjednání neplatného
oddělitelného ujednání.

XIII.
Odstoupení a ukončení smlouvy, sankce
1.
Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem
následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
•

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

a)

nedodržení deklarované technické specifikace produktu při jeho jakékoliv dodávce

b)

nedodržení doby plnění bez řádné dohody s kupujícím

c)

nedodržení smluvních cen bez řádné dohody s kupujícím

d)

neuhrazení faktury kupujícím po dobu 14 dní po lhůtě splatnosti.

•

Smlouvu lze ukončit:

a)

písemnou dohodou obou smluvních stran,

b)
písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany v tříměsíční výpovědní době, která začne běžet
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně,
c)
písemnou výpovědí prodávajícího v patnáctidenní době v případě, že kupující opakovaně
poruší tuto smlouvu, přičemž výpovědní doba začne běžet dnem následujícím po doručení písemné
výpovědi kupujícímu,
d)
písemnou výpovědí kupujícího v patnáctidenní době v případě, že prodávající opakovaně
poruší tuto smlouvu, přičemž výpovědní doba začne běžet dnem následujícím po doručení písemné
výpovědi prodávajícímu,
e)

zánikem jedné ze smluvních stran bez právního nástupce.

2.
V případě ukončení smlouvy se smluvní strany zavazují dohodnout se na způsobu vypořádání
vzájemných závazků.
3.
Ukončením či zánikem této smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly před jejím
ukončením či zánikem, tato práva a povinnosti zaniknou jejich splněním, za podmínek uvedených v této
smlouvě. Ukončením či zánikem této smlouvy dále nejsou dotčena ta ujednání této smlouvy, u nichž tak
výslovně stanoví tato smlouva, všeobecné obchodní podmínky skupiny Kemira nebo zákon a dále ta ujednání
této smlouvy, z jejichž obsahu, účelu či povahy je zřejmé, že mají zůstat platná a účinná i po ukončení či zániku
této smlouvy. Smluvní strany, v návaznosti na výše uvedené obecné ujednání, zejména výslovně prohlašují, že
ukončením či zánikem této smlouvy není dotčeno právo Prodávajícího domáhat se vůči Kupujícímu zaplacení
KS č.
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kupní ceny Zboží dodaného do ukončení či zániku této smlouvy a že ukončením či zánikem této smlouvy není
dotčena platnost a účinnost ujednání čl. VI., odst. 1. a 2. této smlouvy.
4.
V případě nedodržení termínu dodání prodávajícím se stanoví smluvní pokuta ve výši 0,03% z hodnoty
dodávky za každý den prodlení. Takto sjednaná sankce nemá vliv na případnou povinnost náhrady škody.
Sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda,
kterou lze vymáhat samostatně.
XIV.
Elektronická komunikace a dodatek
Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými
prostředky. Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
XV.
Obchodní tajemství a registr smluv
Tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem
uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Smlouva nepodléhá v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o
uveřejnění registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že
údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.

XVI.
Ostatní ujednání
1.

Prodávající se zavazuje, že:
a)
zajistí dodávku produktu v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP)
b)

bude v areálech kupujícího jednat v souladu s pokyny, se kterými bude prokazatelně seznámen

c)

předá kupujícímu bezpečnostní listy k produktu (v případě chemikálií)

d)

předá kupujícímu atest kvality k produktu s každou uskutečněnou dodávkou produktu.

2.
Smluvní strany prohlašují, že pro účely plnění této smlouvy si navzájem a v nezbytném rozsahu
zpřístupňují osobní údaje svých zaměstnanců. Každá ze smluvních stran bude jí zpřístupněné osobní údaje na
základě této smlouvy zpracovávat jako samostatný správce pouze pro účely plnění této smlouvy. Smluvní
strany prohlašují, že subjekty údajů, jejichž osobní údaje budou předány druhé smluvní straně, budou či byly
předávající smluvní stranou o této skutečnosti informovány. Bližší informace o zpracování osobních údajů
poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v
sídle společnosti.
3.
Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost,
slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s
dodavateli, kterou vydal SUEZ Groupe, a která je umístěna na internetových stránkách společnosti
www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu:
ethics@suez-env.com.
XVII.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva je platná podpisem oběma smluvními stranami.

2.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírají za jednotlivé smluvní strany, svým podpisem této smlouvy
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výslovně prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu jakožto zástupci smluvních stran uzavřít. Smluvní strany
si před podpisem této smlouvy vzájemně předložily listiny, které oprávnění fyzických osob zastupovat
jednotlivé smluvní strany a uzavřít tuto smlouvu za jednotlivé smluvní strany prokazují.
3.
Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními
dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí.
4.
Tato smlouva je vyhotovena v elektronické a listinné podobě. Listinná podoba je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě jakéhokoliv rozporu je rozhodující
listinné vyhotovení smlouvy.
5.

Tato smlouva má níže uvedené přílohy posdepsané oběma smluvními stranami:

přílohu č. 1- Technická specifikace připojení cisteren dopravce, technické parametry pro možnost
průjezdu cisternových vozů.
-

přílohu č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky.

6.
Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, které ji na důkaz toho stvrzují
svými podpisy.
V Přerově dne

V Brně dne

Prodávající:

Kupující:

…………………………

…………………………

KEMIFLOC a.s.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Ing. Michal Novák

Mgr. Pavel Sázavský, MBA

prokurista a výkonný ředitel

předseda představenstva
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Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě č. 20K1MN0100000002
Technická specifikace připojení cisteren dopravce, technické parametry pro možnost průjezdu
cisternových vozů
1. Poloměr zatáčky musí být minimálně 13,5 m.
2. Průjezd pro vozidlo musí být minimálně 3,5 m.
3. Výška podjezdu nesmí být menší než 4 m.
4. Příjezd bude zabezpečen pouze po zpevněných plochách s maximálním sklonem 7 %
a přizpůsobených pro vozidla o celkové hmotnosti 42 tun.
5. Příjezdové zpevněné plochy musejí být v zimních měsících protaženy a posypány.
6. Celková délka hadic DN 80 pro vyčerpání látky maximálně 16 m od vozidla do výšky max. 8 m.
7. Připojení bude provedeno za pomocí rychlospojek podle DIN 28450, PN 16 (viz obr.01)

Obr. 01

V Přerově dne

V Brně dne

Prodávající:

Kupující:

………………………

…………………………

KEMIFLOC a.s.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Ing. Michal Novák

Mgr. Pavel Sázavský, MBA

prokurista a výkonný ředitel

předseda představenstva
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1(2)
1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ. Těmito Všeobecnými obchodními
podmínkami (dále jen „tyto podmínky") se řídí prodej výrobků
(dále jen „výrobek") a poskytování služeb (dále jen „služby")
společností Kemira Oyj nebo některou z jejich dceřiných
společností, pokud nebude prodejce výslovně písemně souhlasit s
vyloučením těchto podmínek. Nákupní podmínky kupujícího
nebo změny nebo dodatky těchto podmínek jsou účinné pouze
tehdy, pokud je prodávající výslovně písemně schválí. Tyto
podmínky nahrazují veškeré dřívější všeobecné obchodní
podmínky, které prodávající vydal.
2. VZNIK SMLOUVY. Závazná smlouva vzniká až okamžikem,
kdy prodávající objednávku potvrdí, nebo vyřízením objednávky
prodávajícím.
3. INFORMACE A JAKOST. Technické poradenství poskytované
prodávajícím a všechny technické a obchodní informace vydané
prodávajícím v souvislosti s výrobkem a jeho vhodností a jeho
použitím se poskytují na základě nejlepšího vědomí
prodávajícího, které vyplývá z výzkumu a zkušeností
prodávajícího, avšak jsou poskytovány bez záruky a kupující není
zproštěn povinnosti provést si svůj vlastní výzkum.
Pokud prodávající výslovně písemně souhlasil, že se zavazuje
k určitému parametru u výrobku, potom prodávající zaručuje, že
daný výrobek splňuje v okamžiku jeho dodání ve všech
podstatných ohledech tento parametr.
Všechny ostatní výslovné a mlčky předpokládané podmínky,
záruky a prohlášení, vyplývající ze zákona nebo jiné, které se
týkají jakosti nebo vhodnosti pro určitý účel nebo jiných
záležitostí, se tímto zamítají a jsou vyloučeny. Kupující je povinen
zajistit dodržení všech zákonů a předpisů, které upravují
používání výrobků a služeb nebo jiný způsob nakládání s nimi.
4. CENY. Pokud nebude dohodnuto jinak, nezahrnují
prodávajícím uváděné ceny DPH ani jiné státní daně a poplatky.
Pokud bude prodávající povinen tuto daň nebo tento poplatek
uhradit, bude jejich výše připočtena k ceně a kupující je povinen
ji prodávajícímu uhradit.
5. ÚHRADA. V případě, že se strany společně nedohodnou na
termínu platby, určí termín platby prodávající. Kupující splní svoji
povinnost úhrady platby tehdy, kdy budou příslušné částky přijaty
v plné výši a jako okamžitě dostupné finanční prostředky bankou
prodávajícího, kterou určí prodávající.

V případě prodlení s úhradou nebo jiného porušení platebních
podmínek kupujícím, nebo pokud má kupující dle názoru
prodávajícího finanční problémy nebo je nebo může být jiným
způsobem neschopen plnit smlouvu, smí prodávající, aniž by mu
tím vznikla odpovědnost a aniž by tím byla dotčena jeho jiná
práva, stáhnout zpět přepravované výrobky, odebrat již
poskytnuté úvěrové možnosti k vyřízeným dodávkám, požadovat
před realizováním dalších dodávek platbu předem a/nebo
pozdržet nebo zrušit další dodávky pro kupujícího.
Aniž by tím byla dotčena ostatní práva prodávajícího a aniž by
prodávající byl povinen předkládat kupujícímu výzvu, je kupující
povinen uhradit úrok z nesplacených částek ve výši zákonných
úroků účtovaných za platby v prodlení, platných v zemi
prodávajícího a uhradit prodávajícímu náklady, které mu vznikly
při vymáhání nesplacených částek.
6. PODMÍNKY INCOTERMS. Všechny odkazy na dodací
podmínky (například EXW, FCA, atd.) jsou odkazem na
konkrétní podmínku Incoterms zveřejněnou Mezinárodní
obchodní komorou, která je platná v okamžik vzniku smlouvy.
Pokud nebude ujednáno jinak, bude dodávka realizována za
podmínky „Free Carrier" (vyplaceně dopravci - FCA).
7. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA. Vlastnické právo
k výrobkům náleží prodávajícímu až do okamžiku, kdy (a)
prodávající obdrží úplnou úhradu všech peněžních prostředků,
které je kupující povinen prodávajícímu uhradit na základě
některé ze smluv; nebo (b) kupující v rámci své běžné
podnikatelské činnosti výrobek prodá nebo jej zpracuje do jiného
zboží nebo materiálů nebo jej přidá k jinému zboží nebo
materiálům. V případě, že kupující vstoupí do likvidace nebo
dojde k jeho zrušení nebo bude proti němu podána žádost
o restrukturalizaci nebo o vyhlášení konkurzu nebo proti němu
bude vedeno restrukturalizační nebo konkurzní řízení nebo proti
ní bude vedeno podobné řízení nebo vyrovnání, je kupující
povinen neprodleně ukončit veškeré používání, prodej a jiné
nakládání s výrobkem, ke kterému má prodávající vlastnické
právo a je povinen připravit tento výrobek pro prodávajícího
k vyzvednutí a umožnit prodávajícímu veškerý přístup a pomoc
za účelem vyzvednutí výrobku.
8. PRODLENÍ A NEDODÁNÍ. V případě prodlení s dodáním
nebo nedodání výrobku je odpovědnost prodávajícího omezena na
výši prokázaných přímých škod kupujícího, která nepřekračuje 10
% z ceny příslušného výrobku. Veškeré nároky z titulu prodlení
nebo nedodání je nutné uplatnit ve lhůtě jednoho (1) měsíce od
sjednaného termínu dodání. Pokud nebude nárok v uvedené
časové lhůtě uplatněn, bude se mít za to, že kupující od tohoto

nároku absolutně a bezpodmínečně upouští. Opravné prostředky
dle tohoto odstavce nezahrnují žádné jiné opravné prostředky z
důvodu prodlení nebo nedodání.
9. VADY. Kupující je povinen si výrobek zkontrolovat a oznámit
prodávajícímu co možná nejdříve všechny vady. Kupující ztrácí
své právo uplatnit vadu, pokud prodávající neobdrží oznámení
o vadě společně s reklamací ve lhůtě čtrnácti (14) dní od data
obdržení výrobku. Kupující není oprávněn podávat reklamace
z důvodu drobných vad. Za předpokladu, že prodávající obdrží
oznámení o vadě a související reklamaci ve výše stanovené lhůtě
a reklamace bude shledána jako oprávněná, potom prodávající dle
své volby: (a) nahradí výrobek výrobkem bez vad, přičemž tím
nevzniknou kupujícímu žádné další výdaje, nebo (b) vrátí
kupujícímu cenu, která byla uhrazena za vadný výrobek a tím
ukončí smlouvu týkající se tohoto výrobku. Opravné prostředky
podle tohoto odstavce nezahrnují žádné jiné opravné prostředky
z důvodu vady.
10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. Pokud to platné zákony
dovolují, nebude odpovědnost prodávajícího za žádných
okolností vyšší než cena výrobku v konkrétní dodávce,
v souvislosti s kterou je podána reklamace. Avšak v každém
případě, bez ohledu na jakékoliv ustanovení o opaku a bez ohledu
na příčinu právních kroků nenese prodávající odpovědnost za
ztrátu možnosti užívání, ušlý zisk ani za jiné nepřímé, náhodné,
následné, represivní ani zvláštní škody nebo ztráty.
11. VYŠŠÍ MOC. Strany nenesou odpovědnost za neplnění svých
povinností, pokud bude toto neplnění způsobeno okolnostmi,
které nemůže daná strana ovlivnit, například stávkou, embargem,
výlukou nebo jinými protestními akcemi zaměstnanců, požárem,
přírodními katastrofami, nehodami, nemožností získání nutné
pracovní síly, nedostatkem, ztrátou, havárií nebo podobnou
závadou na výrobním zařízení, ztrátou nebo nedostatkem
elektřiny, paliv, energie, surovin nebo přepravních prostředků,
úředními opatřeními i neplněním závazků na straně dodavatelů
nebo subdodavatelů této strany za předpokladu, že toto neplnění
je způsobeno okolnostmi, které představují vyšší moc podle
tohoto odstavce. Pokud bude některá z výše uvedených okolností
trvat déle než tři (3) měsíce, jsou obě strany oprávněny od
smlouvy s okamžitou účinností odstoupit. Strana, která je
zasažená událostí vyšší moci, je povinna písemně a bez
zbytečného prodlení informovat druhou stranu o vzniku této
události a uvést povahu události a předpokládanou dobu jejího
trvání.

12. TÍŽIVÁ SITUACE. Pokud se výrobní náklady prodávajícího

na výrobek (například náklady na energii, přepravu nebo
suroviny) z jakéhokoliv důvodu zvýší nebo pokud se okolnosti,
které existovaly k datu uzavření smlouvy, jiným způsobem změní
tak, že po prodávajícím není možné přiměřeně požadovat, aby
splnil jeden nebo více svých povinností, potom může prodávající
na základě písemného oznámení předaného kupujícímu požádat
o nové projednání podmínek smlouvy, aby se tato tíživá situace
odstranila. V případě, že strany nebudou schopny se dohodnout na
způsobu úpravy smlouvy ve lhůtě 10 dní po předání žádosti
o nové projednání podmínek, smí prodávající smlouvu ukončit na
základě výpovědi s výpovědní lhůtou 10 dní, předané kupujícímu.
13. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Veškerá práva
duševního vlastnictví, která se vztahují k výrobku, službě, výrobě
výrobku a poskytnutí služby jsou výhradním majetkem
prodávajícího. Prodávající neposkytuje výslovnou ani domnělou
záruku nebo prohlášení, že používání výrobků prodávaných podle
těchto podmínek, ať samotných výrobků nebo výrobků ve spojení
s jiným materiálem, nepředstavuje porušení patentu, ochranné
známky nebo jiného práva duševního vlastnictví některé osoby,
přičemž se ujednává a strany souhlasí, že kupující je za toto
porušení práv výhradně odpovědný a je povinen přijmout za toto
porušení veškerou odpovědnost.
14. REACH. Prodávající se zavazuje, že dodrží všechny své
příslušné povinnosti vyplývající z předpisu č. 1907/2006 ze dne
18. prosince 2006 a z dodatků k tomuto předpisu, který se týká
Registrace, vyhodnocování, schvalování a omezování
chemických látek („REACH") a vztahuje se na výrobky
prodávané dle těchto podmínek. Prodávající se zejména zavazuje,
že poskytne kupujícímu informace a dokumenty v souladu se
svými povinnostmi vyplývajícími z REACH.

