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Rámcová smlouva o způsobu úhrady za odběr pohonných hmot

Smlouva č. 01/2023

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu mezi:

G.A.S. Petroleum Group s.r.o.

se sídlem: Dobronická 1257

148 00 Praha 4 - Kunratice

Zastoupena: Patriziem Curcim

IČO: 06197019

DIČ: CZ06197019

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 1

jako prodávající na straně jedné

a

Městská část Praha—Libuš

se sídlem: Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš

Zastoupcná starostkou RNDr. Lucií Jungwienovou, Ph.D.

IČO : 00231142

DIČ: C200231142

bankovm’ spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:W

jako kupující na straně druhé

takto:

Preambule

Účastníci této smlouvy se dohodli na uzavření této rámcové smlouvy na období uvedené níže. Účastníci

výslovně sjednávají, že se touto smlouvou bude řídit prodej a koupě pohonných hmot, provozních kapalin

motorových vozidel v uvedeném období, nebude-li účastníky výslovně písemně dohodnuto jinak.

Cl. ]

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího prodávat kupujícímu, resp. jeho zaměstnancům a osobám

v obdobném postavení (dále jen „Zaměstnanci MC“), po dobu trvání této smlouvy pohonné hmoty a provozni

kapaliny motorových vozidel (dále jen „Pohonné hmoty“) bez přímé bezprostřední úhrady a závazek

kupujícího za odebrané PHM uhradit dohodnutou kupní cenu na základě faktur prodávajícího dle podmínek

uvedených v této smlouvě.

CI. 2

Zaměstnanec MČ se při odběru Pohonných hmot na Čerpací stanici (viz dále) prokáže tankovací kartou,

vybavenou magnetickým proužkem a identifikačním číslem PIN. Prodávající mu umožní natankovat Pohonné

hmoty do motorového vozidla, přičemž o množství a ceně odebraných Pohonných hmot bude na místě sepsán

doklad podepsaný Prodávajícím a Zaměstnancem, z něhož jedno originální vyhotovení obdrží Zaměstnanec.

Cena Pohonných hmot bude odpovídat aktuální ceně uvedené na stojanu PHM v době jejich odběru.

Čl. 3

Odběr pohonných hmotje možný na provozovně ČS prodávajícího na adrese: Dobronická 1256, 148 25 Praha

4 (dále jen „Cerpací stanice“).
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C1. 4

Odebrané Pohonné hmoty nebudou Zaměstnanci MČ hrazeny bezprostředně při jejich nákupu na Čerpací

stanici, ale budou prodávajícím vyúčtovány kupujícímu daňovým dokladem (fakturou) vystavenou a zaslanou

kupujícímu elektronicky (emailem na adresu: sprava.majetku@praha-libus.cz) Vždy na začátku kalendářního

měsíce za měsíc předcházející.

Čl. 5

Splatnost faktury prodávajícího činí 14 dnů ode dne jejího vystavení. Součástí faktury bude písemný přehled

odebraných pohonných hmot, Včetně množství, data a ceny pro každý jednotlivý odběr Pohonných hmot.

Čl. 6

Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výpovědní lhůta začíná plynout od

prvního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní

straně.

Čl. 7

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně uvádějí, že tato smlouva nezavazuje kupujícího

k žádnému (ani minimálnímu) odběru Pohonných hmoty u prodávajícího.

Č1. 8

Tato smlouva může být měněna či rušena pouze písemnou formou. Učastníci se dohodli, že práva a povinnosti

vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně

závazných právních předpisů.

ČI. 9

Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, přičemž každý z účastníků smlouvy obdrží po jednom jejím

vyhotovení.

ČI. 10

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, nikoliv v tísni za nápadně

nevýhodných podmínek a na důkaz svého souhlasu s jej ím obsahem připojují své podpisy.

C1. 12

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena V Centrální evidenci smluv

(CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách,

předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují,

že skutečnosti v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního

zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýkoliv dalších podmínek.

C1. 13

Smluvní strany berou na vědomí, že V souvislosti s uzavřením Smlouvy dochází za účelem

kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování

osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran V rozsahu zejm. jméno, příjmení,

akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa, přičemž některé identifikační

osobní údaje zástupců smluvních stran podléhají zveřejnění v evidenci kupujícího zveřejňované

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v registru smluv na základě zák.

č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Každá ze smluvních stran

prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní

straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami,
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informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování

osobních údajů.

(31. 14

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění V registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., 0 zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí kupující.

Čl. 13 Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady městské části Praha-Libuš č. 9/2023 ze dne

16.1.2023

V Praze dne ZŠ '1. 2023 V Praze dne
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