
Rámcová smlouva

Prodávající: Obchodní firma: BENNA - družstvo invalidů, družstvo
sloloz Brno - Královo Polo, Paıookêho třída 200/77, PSČ 612 00
IČ: 27725341
DIČ: CZ27725341
Bankovní Spojení:
Telefon, fax, e-mail: 725897321
Zápis do obchodního rejstříku vedeného u Krajského Soudu v Brně
oddíl DR, vložka 4411

Zastoupena .__W ..____ _ _
Jana Lopašovská, místopředsedkyně
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Kupujicí: Obchodní firma: Základní škola, Nový Bydžov
sídlo: Nový Bydžov, Karla lv. 209, PSČ 504 01
IČ: 62690957
DIČ: CZ62690957
Bankovní Spojení:_
Telefon, fax, e-rnai : tel. 495490330, info@karlovka.cz
Zápis do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králově
Doba Zápisu 25. 4. 2002, oddíl Pr., vložka 42
Zastoupena Mgr. Ladislavem Vlachým - ředitelem školy

uzavírají tuto Rámcovou smlouvu

I. Předmět smlouvy a kupní cena
1. Prodávající a kupující uzavírají tuto rámcovou kupní smlouvu, na základě které bude
kupující objednávat Zboží od prodávajícího. Každá objednávka zboží se bude řídit
podmínkami této rámcové smlouvy, nebude-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží a kupující se Zavazuje odebrat
Zboží od prodávajícího dle objednávky učiněné na Základě aktuální nabídky
prodávajícího Za aktuální kupní cenu.
3. Zboží prodávající kupujícímu dodá dle jednotlivých objednávek kupujícího, které musí
obsahovat

a) uvedení kupujícího dle Zápisu v obchodním rejstříku nebo živnostenském
rejstříku,
b) uvedeni místa dodání Zboží
o) uvedení konkrétního druhu a množství objednaného Zboží.

4. Objednávka může být učiněno osobně, telefonicky, písemně, faxem, dopisem,
popřípadě dalšími komunikačními prostředky (e-mailem) a má se Za to, že v rozsahu
skutečně dodaného Zboží dle objednávky vznikla mezi prodávajícím a kupujícím kupní
smlouva a oba účastníci smlouvy jsou ji vázáni.

ll. Dodací podmínky
1. Místem dodání zboží je místo v České republice, které kupující uvedl v objednávce.
2. Prodávající dodá kupujícímu zboží uvedené v objednávce kupujícího, a to v
objednaném množství.



3. Kupující je povinen Zajistit převzetí Zboží v místě dodání oprávněnou osobou.
Přebírající Osoba je povinna dodané Zboží ihned při převzetí Zkontrolovat, zejména
jeho druh, množství a nepoškozenost obalů. Přebírající osoba je povinna potvrdit
převzetí zboží na dodacím listu - faktuře, uvést čitelné své jméno, příjmení a funkci,
opatřit razítkem kupujícího a vlastnoručně podepsat. Pokud přebírajíci osoba razítkem
kupujícího potvrdí převzetí zboží, je prodávající oprávněn se spolehnout, že osoba
dísponující razítkem kupujícího je oprávněna zboží za kupujícího převzít.
4. Zjevné vady zboží je kupující povinen písemně notifikovat ihned při dodání Zboží.
Vady, které nejsou zjevné, je kupující povinen písemně notífíkovat prodávajícímu
včetně uplatnění nároků z vad bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující vady zjistil
nebo měl vady zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce zboží, jinak právo
kupujícího z vad zboží nebude přiznáno.
5. Nebezpečí škody na zboží přechází okamžikem předání zboží kupujícímu v místě
plnění na kupujícího. Vlastnícké právo ke zboží je na kupujícího převedeno okamžikem
zaplacení kupní ceny.

lIl. Platební podmínky, fakturace

1. Běžná fakturace: .......................... 14dní
2. Prodávající je oprávněn fakturovat kupujícímu kupní cenu při dodání Zboží nebo
následně po dodání zboží.
3. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na účet prodávajícího
uvedený na faktuře, a to v termínu splatnosti uvedeném na faktuře. Lhůta splatnosti
kupní ceny počíná běžet dnem uskutečnění Zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
4. Při pozdní úhradě kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smíuvní
pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý, i Započatý, den prodlení.
5. Předpokládaný odběr zboží po dobu trvání smlouvy bude nad 50.000,- Kč bez DPH

IV, Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou, která
počíná běžet prvni den následujícího kalendářního měsíce po jejim doručení druhé
straně. V pochybnostech se má za to, že výpověď byla doručena třetí den po jejím
doporučeněm odeslání.
2. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením
obchodního zákoníku v platném znění. Tuto smlouvu lze měnit, či doplnit pouze
písemnými dodatky této smlouvy, opatřenými podpisy obou smluvních stran.
4. Smlouva je Sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Osoby podpisující tuto smlouvu
svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění jednat za smluvní strany a prohlašují,
že tuto kupní smlouvu uzavřeli vážně a na Základě svobodného rozhodnuti.
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