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KUPNI SMLOUVA
Ťsfprodeji a koupí Zboží uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,

,ü bílí" občanského Zákoníku
"385

I.
Smluvní strany

Název: BONNO GASTRO SERVIS S.r.o.
Sídlo: Husova 523, 370 21 Česká Budějovice
Zastoupená: Mgr. Michal Malát -jednatel Společnosti
ıc: 26058103
Dıć; 0226058103
Bank. spojeni:-
OR: Krajský Soud v Českých Budějovicích, Spis. Zn. C 11441
Tel. kontakty: pevná linka: 385 311 056; mobil: 777 708 861; fax: 387 714 448
E-mail: bonno@bonno.cz; www. bonnocz

(dále jen prodávající)

a

Název: Základní škola Karla lV., Nový Bydžov

Sídlo: Karla lV. 209, 504 01 Nový Bydžov
Zˇastoupená: Mgr. Ladislav Vlachý - ředitel
IC:W 62690957
DIC: CZ62690957
Bank. Spojení: F
Tel., fax, e-mail: 95 493 566
Kontaktní osoba: p. Květa Svobodová - vedouci Školní jídelny

(dále jen kupující)

ll.
Předmět Smlouvy

Na Základě těto Smlouvy se prodávající zavazuje dodávat kupujícímu: potravíny, nápoje,
pracovní oděvy, pracovní obuv, úklidové a čístící prostředky (dále Zboží) v druhu, množství,
jakosti a ceně stanovená podle stálě nebo jednotlivě objednávky kupujícího a možnosti
nabídky prodávajícího.

Ill.
Objednávka

Kupující objednává Zboží písemně, telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou.
Objednávka musi obsahovat druh a množství požadovaného zboží, termín dodání Zboží,
místo dodání Zboží a cenu dle aktuálního ceníku prodávajícího, který tvoří přílohu této
smlouvy.

.Strana í



IV.
Místo plnění

Prodávající se zavazuje předat zboží
kupujícímu v místě a na adrese upřesněné v objednávce. Jakékoliv Změny budou oznámeny
Obratem, tj. do příští Objednávky. Místem plnění Zboží se rozumi prostor, ve kterém přebírá
kupující Zboží a ten musí být kupujícím zabezpečen zhlediska technického i Z hlediska
bezpečnosti práce.

V.
Způsob dodání

K přechodu vlastnického práva ke Zboží dojde jeho převzetím a potvrzením dodacího listu
kupujícím. Prodávající nenese Zodpovědnost Za případné rozdíly zjištěné dodatečné, pokud
nebude provedena řádná přejímka zboží. Objednávky budou uspokojovány prostřednictvím
vlastní dopravy prodávajícího, pokud nebude dohodnuto jinak.

VI.
Cena

Kupující se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit Za ně dohodnutou kupní cenu. Smluvní
Strany se dohodly, že kupní cena za jednotlivé výrobky bude vycházet z aktuálního ceníku
prodávajícího platného v den podpisu této smlouvy. O Změnách cen jednotlivých výrobků,
popř. o vydání nového nabídkového listu saktuálními cenami, je prodávající povinen
informovat kupujícího před dodáním objednaného zboží v dostatečném předstihu tak, aby
kupující mohl upravit svou objednávku. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí těch
výrobků, u kterých zjistí, že cena na dodacím listu je vyšší než cena uvedena v ceníku
aktuálním v době objednání výrobků.
Náklady na dopravu zboží do místa upřesněného v objednávce hradí prodávající.

VII.
Platební styk

Kupní cena odebraného zboží včetně DPH bude kupujícím uhrazena na základě faktuçy
prodávajícího, přičemžjejí Splatnost činí 10 dnů od doručení kupujícímu.
Ceny výrobků musí odpovídat cenám v době jejich objednání. Faktura musí mít náležitosti
daňového dokladu.

V případě nesplnění platebních podmínek je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve
výši 0,05 % zdlužné částky za každý den prodlení. Prodávající je oprávněn od Smlouvy
odstoupit v případě opakovaného prodlení kupujícího s placením faktur. Kupující je oprávněn
od smlouvy odstoupit v případě opakovaného porušování či. II. a VI. této smlouvy.
Odstoupení od smlouvy je účinně dnem doručení Oznámení o Odstoupení druhé straně.

VIII.
Reklamace

Prodávající odpovídá za vady dodaných výrobků. Vadami se rozumí zejména: nedodání
Zboží ve lhůtě dle objednávky, jiná cena Zboží při jeho převzetí než jaká byla aktuální v dobé
jeho objednání, poškození obalu nebo zboží, nedodání zboží vobjednaném množství,
nedodání zboží vobjednaném sortimentu, dodání zboží s minimální dobou trvanlivosti a
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datem spotřeby - rozumí se zboží, u kterého již prošla min. 1/3 doby spotřeby, nebo
minimální trvanlivosti, špatné Označení Zboží etiketou. Vady jakosti zjistitelně při přejímce
Zboží a vady množství zboží a obalů je kupující povinen reklamovat při převzetí zboží
zápisem vdodacím listě, jinak nároky zodpovědnosti za vady zanikají. Skryté vady je
kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího bez odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do
konce doby minimální trvanlivostí.
Případná reklamace a uplatnění odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX.
Závěrečná ustanovení

Jakékoliv změny (zrušení, změna místa dodávky, bankovní Spojení apod.) jsou smluvní
strany povinny si vzájemně sdělit do dvou dnů od doby, kdy ke změně došlo.

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopísech, z nichž jeden obdrží prodávající a jeden kupující.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou- Každá Smluvní strana může smlouvu vypovědět.
V takovém případě výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc a počne běžet prvním dnem
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. V případě pochybnosti ohledně
dne doručení se smluvní strany dohodly, že tímto dnem je třetí den následující po odeslání
výpovědi druhé straně. Na ukončení smluvního vztahu se strany mohou také dohodnout.
Platnost smlouvy je možno ukončit vždy na základě vzájemné dohody.
Platnost a účinnost Smlouvy nastává dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
Bude-li některé ustanovení této smlouvy sjednané vdobré víře shledáno později jako
neplatné, nemá to podle vůle smluvních stran vliv na platnost celé smlouvy. V tomto případě
platí za sjednané takové podmínky, které vyhovují zákonu a jsou nejblíže podmínkám
původně dohodnutým.

v _ HT ' a?

V Ceských Budějovicích dne 1.9.2017 V -dne Q'ÉCĹZC q

“ za prodávajícího

BONNO GASTRO SERVIS s.r.o.
Mgr. Michal Maíát
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