
Rámcová kupní smlouva
uzavřeno vsouloo'u s ustanovením § 409 o ndsl. zdkono č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve zněnípozdějších předpísü

1. prodávající:
prodávající:

í`~ F-gil BUKU, s.r.o.
L. „3, se sídlem: Rybná 715/24, lıo po Praha" ıč: 481 ss 978

oıč: czaaıssszs
ŽL/OR: Městský soud v Praze, spisová značka; (Z 2588?9
Zastoupena:

(dále jen „prodávající") na strane jedné

a

2. kupující:
Základní škola, Nový Bydžov, Karla IV. 209, okres Hradec KrálovéSe sídlem: Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 5259095?

2M" _
HI(dále jen „kupujícı ) na druhé straně

uzavírají tuto rá mcovou kupní smlouvu

Článek l.
Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu movitě věci (zboží) týkající se podnikatelskéčinností prodávajícího a přenést vlastnické právo ktěrnto věcem na kupujícího podle sjednanýchpodmínek. Kupující Se pak touto smlouvou zavazuje dodané zboží přehrát a prodívajícímu včas a řádnězaplatit kupní cenu.
2. Zboží dodané podle této smlouvy prodávající dodá kupujícímu v obvyklé jakosti.Vyžaduje-li prodávající dodání zboží vjíne' než obvvklé jakosti, musí požadovanou jakost uvést v dílčíobjednávce.
3. Pokud nenístanoveno jinak, záruční doba 'na zboží je 24 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí zbožíkupujícím.
4. Prodávající prohlašuje, že má podle aktuálně platné novelv zákona 435/2004 Sb. dostatečné množstvízaměstnanců se zdravotním znevýhodněním pro účely výpočtu při poskytování náhradního plnění.

Článek ll.
Vlastnícká práva a přechod nebezpečí

1. vlastnické právo k dodanému zboží nabývá kupující v okamžiku, kdv je kupní cena za dodané zbožíuhrazena prodávajícímu.

2. Nebezpečí nahodílé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující převezmezboží od prodávajícího nebo od přepravce prodávajícího.
3. Kupující je povinen pří převzetí zboží prohlédnout s náležítou péčí, a pokud zboží má zjevné vadv, kteréjsou zjistitelné již při tomto převzetí, je jeho povinností je okamžitě oznámit prodávajícímu.
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článek ııı.
Kupní cena

1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží za oboustranně sjednanou cenu dle katalogu GEOM
2017.
Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit prodávajícímu takto určené ceny, které mají charakter
smluvních kupních cen.

2. Po dodání veškerého zboží bude kupujícímu vystavena prodávajícím faktura na dohodnutou cenu.
Kupující je povinen tuto fakturu uhradit nejpozději do 14 dnů ode dne jejího vvstavení převodem

Článek IV.
Doba plnění

Prodávajícíje oprávněn plnit před dohodnutírm termínem jen plnění s písemným Souhlasem l<ı_.ıjzn„ıjlzíh.nl
Článek V.

Platnost smlouvy
1-731'0 SmIUUVH nabývá PÍHÍHOSˇCÍ 3 ÚČÍHPIUSIÍ (1a jejího podpisu smluvními stranami a uzavírá se na dnbu
určitou - do 31.12.2011

Tento smluvnívztah může být ukončen písemnou dohodou nebo písemnou vvpovědíjedné či druhé strany.
výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemni
výpovědi. Smluvní stranyI se zavazují, že před výpovědí smlouvy z jakéhokoliv důvodu, vynaloží veškeré úsilí
k vyřešení důvodu smirnou cestou tak, aby smluvní vztah založenljł touto smlouvou mohl nadále
pokračovat.

Po výpovědi smlouvy provedou smluvní stranv inventarizací dosavadních právních vztahů vyplývajících
z plnění smlouvy. Zejména provedou inventarizaci jednotlivých dodávek zboží, wfakturovane ceny Zboží a
výše pohledávek či závazků. Kupující je povinen odebrat a zaplatit za veškeré objednané zboží.

Článek VI.
Závěrečná ujednání

1. vztahy mezi stranami této smlouvv Se řídí platným právním řádem České republikv, zejmena zákonem
Č. 513/1991 Sb., obchodni zákoník, v platném znění.

2. Tato smlouva se vvhotovuje ve dvou {2) stejnopísech v českém jazvce. Každá ze stran obdrží po jednom.

3. Jakékoli změnv nebo doplňkv této Smlouvy je možno provádět jen písemně, se Sophia-sem nbøu
smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že sí tuto smlouvu přečetlv a S jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany
prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze svá vážné a Svobodné vůle, nlkolív v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojuji' zástupci smluvních stran své
podpüv.

.*,rezurv Nově-m Bvdž/cìvě dne .Í/Žł... V r? V Praze, dne

ıııııııııı
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