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RÁMcovÁ KUPNÍ SMLOUVA 

na dodávku spotřebního materiálu - kancelářské potřeby a drogistické 
zboží 

Prodávající: PAS, s.r.o. 
se sídlem Ke Stadionu 856/20, Praha 9, 196 00 
ıco 81457493 
DIČ cz61457493 
bankovní spojení:

8 

kupující: Město Český Brod 
se sídlem nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod 
IČO 00235334 
DIČ CZ 00235334 
bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 

uzavřely podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu: 

ćı. I 

Předmět smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na spolupráci V oblasti koupě a prodeje zboží, a to 
za podmínek upravených touto smlouvou. 

2. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží voblasti kancelářských 
potřeb a drogistického zboží (dále jen „zboží“) na základě objednávek 
vsortimentu dle katalogu zboží prodávajícího platného vdobě objednání 
zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží. 

3. Zboží bude dodáváno na základě dílčích objednávek na základě této rámcové 
smlouvy. 

4. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží vmnožství a druhovém 
Složení podle objednávek kupujícího sjednanými touto smlouvou. 

5. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží převzít a uhradit 
prodávajícímu kupní cenu. 

ČI. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Kupující se zavazuje odebrat zboží v minimálním objemu 85.530,20 Kč plus 
DPH v zákonné výši v průběhu roku 2019. 

2. Prodávají se zavazuje kupujícímu poskytnout za tuto cenu stanovený objem 
zboží dle cenových podmínek stanovených v čl. Ill. odst. 1. této smlouvy.



ČI. III 

Cenové podmínky 

1. Kupní cena zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu na základě této 
smlouvy bude stanovena dle nabídkové ceny ze dne 05.12.2018, která byla 
součástí poptávkového řízení. 

2. Kupující se zavazuje Zaplatit kupní cenu zboží do 30 dnů od obdržení 
daňového dokladu. Dnem úhrady je den připsání finančních prostředků na 
účet prodávajícího. 

3. Kupní cena je Sjednána jako maximální a Zahrnuje veškeré náklady na 
dopravu, obal, doklady ke zboží, správní poplatky, daně a veškeré další 
náklady související S řádným dodáním zboží do místa plnění. 

4. Navýšení kupní ceny je možné pouze v případě legislativních změn, které mají 
prokazatelný vliv na výši ceny, na základě písemného návrhu prodávajícího. 

čı. ıv 
Dodací podmínky 

-Ä0O|\J-\ 

. Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednaném termínu na sjednané místo. 
_ Místem plnění je sídlo kupujícího. 
_ Dopravu zajišťuje na své náklady prodávající. 
_ Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží 
v určeném místě plnění, V objednaném množství nebo druhovém složení, 
pokud zboží nebude V předepsané kvalitě a jakosti, pokud bude zboží 
jakýmkoli způsobem poškozené, pokud prodávající nedodá doklady nutné 
K převzetí a řádnému užívání zboží, pokud tyto doklady nebudou odpovídat 
skutečně dodanému zboží. 

5. Závazek prodávajícího dodat zboží je splněn řádným a včasným dodáním 
zboží do místa plnění a jeho převzetím zaměstnancem kupujícího. Převzetí 
zboží bude potvrzeno podpisem přebírající osoby na dodacím listě. 

6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží. 
7. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku 

převzetí Zboží. Škoda na Zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na 
kupujícího, nemá vliv na jeho povinnosti zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě 
na zboží došlo v důsledku porušení povinnosti prodávajícího. 

8. Vpřípadě nemožnosti plnění ze strany prodávajícího je prodávající povinen 
písemně uvědomit kupujícího. 

ČI. V 
Odpovědnost za vady, Záruka za jakost 

Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v množství, jakosti a provedení 
podle této smlouvy a jejích příloh. 
Prodávající prohlašuje, že dodané zboží je způsobilé kužití vsouladu sjeho 
určením a odpovídá všem požadavkům obecně závazných právních předpisů. 
Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží. Kupující je povinen 
případné vady zboží písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění a uplatnit svůj požadavek na jejich odstranění.



Má-li Zboží vady jakosti, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu po 
vytknutí vad kupujícím dodat kupujícímu náhradní zboží za zboží vadné nebo 
vrátit kupujícímu cenu vadného zboží. Volba nároku náleží kupujícímu. 

čı. vı 
Sankční podmínky 

Bude-li kupující v prodlení se splatností daňového dokladu, má prodávající nárok 
na smluvní pokutu ve výši 0,01% Z dlužné částky za každý Započatý den 
prodlení. 
Bude-li prodávající v prodlení S dodávkou zboží, má kupující nárok na Smluvní 
pokutu ve výši 0,5% Zfinančního objemu objednávky včetně DPH za každý 
Započatý den prodlení; tím není dotčen nárok na náhradu škody, který může být 
uplatněn vedle smluvní pokuty. 
Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní 
pokuty prodávajícímu. Kupující si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady 
smluvní pokuty, a to iformou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce 
prodávajícího vůči kupujícímu. 

čı. v 
Závěrečné ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvou výslovně 
neupravené se řídí platnými právními předpisy. 

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně, musí být 
očíslovány a podepsány oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

4. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od 24.01.2019 do 
31.12.2019. Lze ji Zrušit jen písemně na základě dohody obou smluvních stran 
nebo výpovědí. Výpovědní lhůta je měsíční a Začíná běžet prvním dnem 
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní Straně. 

5. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, její obsah odpovídá 

jejich svobodné a pravé vůli a nebyla uzavřena vtísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojuji své podpisy. 

v Wflžż ‹zıne...„//_./-_zz1.‹?./4 v českém Brøáè dne 24.01.2019 

za prodávajícího 0 ČESKÝ kupujícího 
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Martina Zachová, jednatelka Bc. b Nekolný, Starosta 
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Doložkai 

šz. 

potvrzuie Se, že podmínky podmìňující 
platnost tohoto právního úkonu obce 
podle Š; 41 Zákona Č. 128/2000 Sb. 

jsou splněny. 
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