
Rámcová kupní smlouva

na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a

roku rámcová kupní smlouva /dále jen Smlouva/, jejímž předmětem je prodej zboží dle specifikace

dále uvedené a za podmínek dále stanovených

Smluvní strany

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem Ostrava—Poruba, 17.listopadu 15/2172, PSC 708 33

veřejná vysoká škola nezapsaná v OR

Ubytovací služby a Stravovací služby

Studentská 1/1770, 700 32 Ostrava-Poruba

IČO:61989100 —

DIC: C261989100

zastoupena: ředitelkou Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb

(dále jen „kupující ‘)

a

EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r.o.

se sídlem: K Pérovné 1384/13, 102 OO Praha 10

IČO :48112178

DIC : CZ48112178

Zapsaná v Obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 16321

bankovní spojení:—

zasouenarp-ednatei—prokurista
(dále jen „prodávajícř)

Tato rámcová kupní smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení a vymezuje

podmínky týkající se opakujících se dodávek formou objednávek.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této Smlouvy jsou koupě a prodej zboží dle přílohy č.1 kte'to smlouvě pro

gastronomický provoz Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb VSB-TU Ostrava dle specifikace

stanovené kupujícím v poptávkovém řízení. Platnost této rámcové kupní smlouvy se vztahuje na

všechny dodávky a tyto se budou řídit jejími ustanoveními za podmínek dále uvedených.

2. Objednávky budou vystaveny pro každou konkrétní dodávku zvlášť a na základě těchto objednávek

budou vystaveny také dodací listy a faktury. Objednávka potvrzená oběma smluvními stranami

nebo podepsaný dodací list se stávají nedílnou součástí této rámcové kupní smlouvy a následné

faktury a podléhajíjejímu právnímu režimu.

3. Zboží, jehož koupě je předmětem plnění jednotlivých dodávek, je uvedeno vpříloze č.1 této

Smlouvy. Kupující není povinen předpokládaný počet jednotek dodržet (může předpokládaný počet

jednotek přečerpat i nedočerpat) a to bez jakékoliv sankce od prodávajícího.

4. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží za podmínek uvedených vtéto smlouvě

v objednaném sortimentu, množství, jakosti a čase a současně převádět na kupujícího vlastnicke

právo ke zboží.

5. Kupující se zavazuje za zboží objednané a dodané dle této smlouvy zaplatit sjednanou kupní cenu.
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II.

Cena a jeji splatnost

Kupující se zavazuje uhradit za dodané zboží dohodnutou kupní cenu ve výši odpovídající ceně

2 poptávkového řízení a splatnosti uvedené ve všeobecných podmínkách tvořících nedílnou součást

této Smlouvy.

Papírové ubrousky pro gastronomii KČ/kus

Utěrka z netkané textilie role 300 útr.

V ceně je zahrnuta cena dopravy na místo plnění.

III.

Trvání a platnost smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, t.j. na dobu 2 let a nabývá platnosti a účinnosti dnem

podpisu oběma smluvními stranami. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu

vypovědět písemnou výpovědí bez uvedení důvodů. Výpovědní doba Činí 2 měsíce a začíná běžet

prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

. Pokud jedna smluvní strana závažným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy, je druhá smluvní

strana oprávněna odstoupit od této smlouvy. Odstoupení nabývá platnosti a účinnosti prvním dnem

měsíce následujícího po oznámení o této skutečností druhé smluvní straně.

IV.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Objednávky

Prodávající prodává a kupující kupuje zboží, jež je specifikováno v objednávce. Objednávka musí

být učiněna prokazatelným způsobem, tj. zejména písemně, elektronicky nebo osobně.

b) Kupující i prodávající stanoví osoby oprávněné vystavovat, přijímat a potvrzovat objednávky.

C)

a)

b)

C)

Objednávka musí obsahovat: identifikační údaje kupujícího, specifikaci požadovaného plnění, lhůtu

a místo dodání.

2. Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat druh a množství zboží v termínu do 5 dnů od doručení

objednávky.

Ke splnění dodávky dochází převzetím zboží ze strany kupujícího — jeho pověřenými zaměstnanci.

Místem plnění podle této smlouvy jsou tyto adresy kupujícího v Ostravě:

VŠB-TUO, Ubytovací služby a Stravovací služby, menza, Studentská 2171/3, 708 33

Ostrava- Poruba

VŠB-TUO, Ubytovací služby a Stravovací služby, hotelová restaurace, Studentská

1/1770, 700 32 Ostrava- Poruba

VŠB-TUO, Ubytovací služby a Stravovací služby, bufet 9 v areálu kolejí, Studentská

1/1770, 700 32 Ostrava- Poruba

Toto místo plnění jsou zároveň fakturačním místem.
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d) Pokud by se smluvní strany dohodly na jiném místu plnění, musí být toto stanoveno v objednávce a

potvrzeno prodávajícím.

e) Pokud jde o dodání zboží do místa plnění, vyrozumí prodávající kupujícího předem o termínu dodání

a)

tak, aby byly dodávky uskutečněny v pracovní dny v dobé od 8:00 hod. do 14:00 hod. Současně

sdodáním zboží budou dodány doklady: dodací list, faktura, daňový doklad, potvrzené oběma

smluvními stranami.

3. Garance ceny

Ceny sortimentu zboží vycházející z poptávkového řízení a jsou platné po celé období platnosti

smlouvy a jsou uvedeny v samostatné příloze č.1 ktéto smlouvě. Ceny sortimentu, který není

uveden v příloze, ale vychází z aktuální potřeby kupujícího a je v sortimentní nabídce

prodávajícího, jsou prodávajícím dodány za ceny obvyklé v místě a čase.

4. Platební podmínky

Podkladem pro úhradu zboží a materiálu bude faktura s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavená dodavatelem vždy ke dni

zdanitelného plnění. Splatnost takto vystavené faktury je smluvními stranami stanovena 21 dnů

ode dne jejího doručení kupujícímu.

Kupující bude hradit prodávajícímu fakturu bezhotovostním převodem na účet prodávajícího

uvedený v záhlaví této smlouvy.

Pro případ prodlení kupujícího s úhradou faktury nebo její části je objednatel povinen zaplatit

prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné Částky za každý den prodlení.

Nespolehlivý plátce ( dle zákona o DPH Č. 235/2004 Sb., par. 106a odst.1).

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že plátce

(prodávající) v den uskutečnění zdanitelného plnění je nespolehlivý plátce, příjemce

zdanitelného plnění (kupující) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet

Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (prodávajícího). Pokud příjemce (kupující)

uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce ((kupující) si o tuto

úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (prodávajícímu).

Zveřejnění čísel bankovních účtů (Zákon o DPH Č. 235/2004 par. 98 písm. d).

Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce

zdanitelného plnění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění (kupující) uhradí za

poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro

poskytovatele (prodávajícího). Pokud příjemce (kupující)|) uhradí za poskytovatele zdanitelného

plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (kupující)) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči

poskytovateli (prodávajícímu).

5. Nebezpečí škody a doklady

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím dle dodacího listu nebo faktury.

Vpřipadě, že bylo zboží dodáno poškozené, neúplné či jinak vadné, kupující toto oznámí

prodávajícímu nejpozději 5 dnů po převzetí zboží. V případě nedodržení této lhůty prodávající

odpovědnost za takové zboží a materiál nenese.

Za doklady nutné k převzetí zboží se považuje dodací list nebo faktura s uvedením těchto

náležitostí:

. Čitelně jméno přebírajícího;

. Podpis přebírajícího;

. Datum převzetí.
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6. Odpovědnost za vady

Jestliže dodané zboží, jeho množství nebo jakost neodpovídá požadavkům stanoveným pro zboží a

dále jestliže prodávající poruší své povinnosti a zboží není v důsledku zcela bezvadné (dále jen

„vady zbožř), náleží kupujícímu nárok na dodání bezvadného plnění nebo po dohodě nárok na

slevu.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost po dobu minimálně 24 měsíců, případně shodně

se zárukou poskytovanou výrobcem. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, vady způsobené

nesprávnou obsluhou nebo nesprávným použitím a vady způsobené vyšší mocí nebo třetími

osobami.

Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady dodaného zboží písemně u prodávajícího bez

zbytečného odkladu po té, co je zjistil. Uplatněním reklamace se zastavuje běh záruční lhůty na

reklamovanou Část zboží.

Prodávající je povinen se k reklamaci kupujícího vyjádřit v termínu do 30 pracovních dnů ode dne,

kdy mu byla doručena. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamace uznána a bylo

vyměněno za bezvadné, běží nová záruční lhůta ode dne předání kupujícímu.

V.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen na vyžádání předat kupujícímu kompletní dokumentaci k prodávanému

zboží

Prodávající je povinen umožnit kupujícímu, aby nabyl vlastnického práva ke zboží. Toto vlastnické

právo nesmí být omezeno právy jiných osob.

V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu

smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové kupní ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. Totéž

se týká prodlení s dodáním bezvadného zboží při reklamaci nebo vyřízení reklamace.

VI.

Závěrečná ustanovení

Pozbude-Ii některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní tímto nedotčena.

Neúčinné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co nejblíže původnímu

záměru v ekonomickém smyslu.

Sjednané sankce jsou splatné ve lhůtě 21 dnů ode dne doručení vyúčtované sankce,

Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

Registraci této smlouvy dle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv provede na

základě dohody smluvních stran objednatel.

Příloha č. 1: Poptávka s uvedením smluvních cen

 

stravě dne 1.11.2018

    

 

kupující

_ředitelka USSS

VŠB—TUO
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Poptávka 18/2018/P

 

]. Název dodávky-služby

2.„Základníý údaje a specifikace

DODÁVKA — Ubrousky a utěrky pro gastronomii

 

2.1 . Kupujicí:

Fakturační adresa:

Kontaktní osoba:

3.2, Doba plnění:

2.3. Předmět plnění:

[
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l
)

\"elikostjetlnolío balení

Rozměr

Velikost kánonu

„\lateriál:

l);ílsí požadan k) :

Použití

lšálení

Gramáž

Máleriál:

Další požádan k) :

Pouziti

visu-'tuo

17. listopadu 15/3172. 708 33 Ostravá-Porubá

16 61989100 1)1C czowsomo

vS1s-‘1'110

l,lb_\to\ací služb) a Stmvm aci slulbv

111. Studentská 1770’]. 700 32 Ostrava—Porulm

Rámcová kupní smlouva na dobu 2 let

Papírové ubrousky pro gastronomii

150-250 ks

21.6 0111 \ 33 c1n.sklá(la11_\'

2000 -10000 ks

papír

\ 11011110 110\)‘511k11kz1pz10111111101115011111k11
00115111111900 kusu

nebo do stolo\ 0110 zásobníku o obsahu 400 ks

velikost [11501111110255 .\ ló.5 0111

hygienické ubrousky pro zákazníky stravovacích slulcb

Víceúčelová utěrka z netkané textilie

utržk) na roli. útržek 0011 32x380111

1111111101250111111.1101k11 1 1-1111.\1'1l1112.1\‘5 kg 1 5%

netkaná textilie bílá

pevný materiál s opakovaným použitím. použiti za sucha i

mokrá

\ 11011110 pro gastronomický provoz

strand 1



 

L,_, 3. NapLdkovzicgna .
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3.1.\nbídl\'o\ú cena zahrnuje cenu zboží \'Č. doprany do místa plnění. .\1Í>u1 plneni jsou

11\ cdcnu \ kupní smlouvě. Pote! kusu \ mbulccjc uwdcn na období jcdnoho roku.

 
 

  

 

  

 
 

  

 

 

 
 

1 oalsmlcc Popis : Cenn \' KC zn 1 ks bez, DPH 1 chnolku Puget kusu Conn \ KC celkem bez DPL

Zilžjl Vllbl'gll—SKLW ‘- ks „ ‘)().()40#KC 1

1932 * _mmkn 174:9? 13§15Kc „_f —a

)jL T , _

1--.#L£;511,cm , X , 1 „ _, 7.... J
 

 

(Černé o/nnCch cen) >c tykaji \ýrobkn TORK. modře označené nbrouak) Harmon) Molmsionnl ;! Lnůrku

;\\"'.»\'l'LÍX sc shodného lnzncriailu jako TORK.

 

r 4. óšgúnňíodmínky
  

4.1. 1dc11111'11u10111 údaje prodávajícího:

lil'ROl’Al’lliR - BOHEMIA, spol. s r. 0.

K Púrox 11C 1384313 1 102 00 Praha 10

'1'c1.:27—1()()9 111

Mail: olTlcc 11c111‘0p11pic1‘.u

1C'():48113| 73

DIC: (/11; 11 21 78

4.3 11111111] podání nubidck: 26.10.2018

4.3. Prodúwjící zašle nabídku formou doplnění nabídkové ceny do Iabulk)’ tohoto dokumentu

\' odst. 3.1. doplní identifikační 1'1le110 uchuzcčc do bodu 4.1 u [wile na c—mznlmou udrcsu

kontaktní osobč \' termínu podání nabídek.

4.4 Rámcová kupní smlouvu budc uzavřenu následně s \'_\'bruným prodávajícím.

\" Ostravě-Porubě 19.10.3018

„ , _

., , 7

___, L:.AJ .1‘;m.1'1:"1‘.1.::rmun.” A\,
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