
Rámcová kupnísmlouva
ozovřeoo v Soolodo 5 oštooovením 53 409 o ods! zo'koeo Č. 513/1991 So __ obchode-í zdlx'oníír ve Znění

rooz'd'„*:Jˇjćšír'rIí'í orˇ'edpísù

l.prodávaflcü

íüäí'řľ JG“ „prodávajíc

Miloše Požívllová
Se Sídlem: Sveteíaká íífčšššł lílaeret; 'flôO 08
zastoupená: Miluše Poživílová
IČ: 18330558
[nčz tza75412180
zapsán v živnost, rejstříku ŽL; Č J; ZU MML/FíłšN/ì "ff'oedrfì Ĺíoereflı.
Kontaktoíosobaf Bt. Iva Dueha'čìtová
e n-íaíi.

ltoż
ı'fjlıI joe Straně jedne

2. kupující:
Základní škola, Nový Bydžov, Karla IV. 209, okres Hradec: Králové
Se Sídlem: Karla lV 209, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 57590957
Zastoupena: Mgr. Vlachý Ladislavł tel._

ídale je". „kLıpujı'cí“) na drunr'-ı Straoe

u'flavíraíí toto rámcovou kupní Smlouvu

Článek l.
Předmět Smlouvy

Prodávající Se touto Srrrlouvou zavačuje dodat kupojíeín'ìo movı'te veci [zboží] týkající še podnikatelské
Čínrťofití prodavajítíeo a _oí'eneat vlastníci-ae právo ktërnto věcem na kooujr'eíno oo-d'e Sjednan-ýfn
podmínek. .Kupuíítí Se pak touto Smlouvou zavazuje dodaoe zboží přehrat a prodívajícímu včas a řádně
zapíatít kuooí cen-o.
Zboží dodané oodíe teto Smlouvy prodávající dodá .kupujícímu v obvykle jakosti.
vvžaddjefli pr“otjavaííci' dodám' zboží vjıne než obvykle jakosti, .rı'tusí oožadovanoo jakost uvést v dílčí
objednávce.
.Dokud není Stanoveoo jinakł 'záruční doba na zbožíje 24 rnešícù a počíná běžet ode dne převzetí zboží
l<LnIJLfljícínıI
Prodávající prohlašaíe, že rna podle aktualne platné novely zákona 1135/2004 So. dostatečné množství
zaměstnanců Se zdravotním zoevýhodnënín'ı pro L'ttřelv výpočtu oří poskytování náhradního plnění

Článek tl.
Vlastnicka práva a přechod nebezpečí

Vlaälníclte of'avo lt :jloo'afíenm zooří ríatıvva kupující oaadždoı, kdv Je koofrı .ze-da ıfa dodć'íee zoo'íí
ultrazena orodávajítı'rrrıí

.Nebezpečí oehodrle ćláazv nebo Škody tra čtroží _;:ířeehazží T"a kíıoojítflıo v do'oe, kdy koou__.'r" převešrne
zoožı' od oror_lava;ít.í'r`t.ı nebo od oíe-oš avte ofodavajírírwo.
forgnjı'cí je ooviwen oíi foíevčetı' :tíoří prohlednout nateřítou oet'ří, a potrzuof zboží zna `aıevf-'ı-(iì vaov, které
15m: zjistítetne jíž oří tomto převzetí, je jeho povíneostí je okamžitě oľnárnít orodévafiíez'mo

i' l n. ,I .httanlxnì í x. .ÍÍĚ



Článek in.
Kupnícena

,I Prodávající Se zavazuje dodávat kupujícímu zboží za oboustranně Sjednanou cenu dle katalogu GEOM
201?
Kupujıcf Se zavazuje za dodané zboží zaplatit prodávajícímu takto určené ceny, které maji charakter
Sn'tiuvnícl“ı kupnich cen.

Po dodání veškerého zboží bude kupujícímu vystavena prodávajícím faktura na dohodnutou cenu.
Kupujicí je povinen tuto 'fakturu uhradit nejpozději do lf-'l dnů ode dne jejího vyStavení převodem.

Článek IV.
Doba plnění

li'rodávajícíje oprávněn plnit před dohodnutým 'termínem jen plnění s písemným souhlasem kupujícího*
Clánek V.

Platnost Smlouvy
l. Tato Smlouva nabývá platností a učinnosti dnem jejího podpisu Smluvní-'mi gjj-anamj a Uzavjľá 5,5 na dobu
určitou - do 31.12.2018.

hu

Tento Smluvní vztah muže být ukončen píSemnou dohodou nebo pise'nnou výpovědí jedne Či druhé Strany
Výpovédni lhuta Činí 2 měsíce a počíná běžet od prvniho dne následujícího měsíce po doručení pisemni
výpovědí. Smluvní strany Se zavazují, že před výpovědí Smlouvy z jakél'ıokoliv důvodu, vynaloží veškeré úsilí
K vyřešení důvodu smirnou cestou tak, aby Smluvní vztah založený touto Smlnuuøu mghj naflàjzs
pokračovat.

Po výpovědí smlouvy provedou Smluvní Strany inventarizaci dosavadních právních vztahů vyplývajících
z plnění Smlouvy. Zejména provedou inventarizaci jednotlivých dodávek zboží, vyíakturované ceny zboží a
výše pohledávek Či závazků. Kupujícíje povinen odebrat a zaplatit za veškeré objednané zboží

čiánek vi.
Závěrečná ujednání

1. Vztahy mezi Stranamí této Smlouvy Se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem
Č. 513/1991- Sb., obchodni zákoníkł v platném znění.

2. Tato Smlouva Se vyhotovuje ve dvou (2] Stejnopisech v ČeSkěm jazyce. Každá ze Stran obdrží po jednom.

3. Jakékoli změny nebo doplňky této Smlouvy je možno provádět jen písemně, Se souhlaSern obou
Smluvr'ıích Stran.

đ-łči. Smluvní strany prohiašujı, že si tuto smlouvu přečetl-y a s jejím obsahem Souhlasí. Smluvní Strany
prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají ze Své vážné a Svobodné vůlef nikoliv v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojuji zástupci smluvních Stran Své
podpisy.

v liberci, dne 15.ü8. 201?

1. -I' 'I'I .›I`

Stranka _*




