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04/00873501/2019
Rámcová kupní smlouva

Podle § 409 a následujícílio zákona ,.siu isó,,ib., obchodního zákoníku, v platném znění :

t. Smluvnístrarry 
i,._,,:"_.,s}.:,.F,, 

rí.:,. l !},; tI ;,n,_,b,"x

l.JATKY SOJKA. s,r,o, 
!

|Čo 21394101
DIČ CZ2"1394101.
Bankovni spojení:
zastoupená j ednatelem :

;;il:-ÚŮrský soud v Praze,sfr'is značka C 109'741

dáie jen .. proclávající"

2. Domov Buda poskytovatel sociálních služeb, Nesměň 70,281 44 Zásrnuky

IČo:00873501
Bankovnl spojení Česká spořitelna

]""""p..a' róditeitou : Bc, Olgou Kclousko,vou

Zapsánu Městského ,*í""""pr;re v ouctiodnim rejstříku v oddílu Pr,, vložka 888

dále jen ^,kupující"

II. Předmět smlouvy
2.1.ProdávajÍcisezayazu.jedodatkupujícímuzboŽí,nazákladělpo9te.lellottivaobjednávk1,

kupujícího,do.:,č:n: ,irodávajicím" i.T:illi]n.,ru=ťl,"i*i.Tn;:':i""xJ"x#1";:T#',1'il
§:"ffi:T;:i::lill:.\:!:lTiiii:i:llťJi;;;;.áir, 

J"oa kupujícímu )uozi Ú. přijaté objednávky

2.2. Kupující se zavazuje ruptutit..u áo!ávku zboží r,upni i(rnu podle čl, 3,1, této stnlouv1, ve lhůtě

splatrrosti uvedené ,-," ř"*-*r. -áaňon,én-, a"trJJňirz je vl,účtováno ..ro'rnor'. cloruČenérn kupujícílnu' jinak

nejpozději do 14 dní áa, O", dodání zboží, ato na účet prodávajícího,

III. Cena plnění
3.1.KtrpnícenazboŽíiecenasjednanávdílČíkupnísnrlor'tvěařídíseceníkerrrprodávajícÍho
platnýrn t. áni uruur.ní dílčí tup,-li,.*r*uy. v pripade íozporu nrezi ccnou l ceníl<u a dle dílčí kupní

sn.rlouvy platí cena siednaná dle dílčí rupn,'r,T,iou"v. c,nu i, uu,a,nu bez DPH, Aktuálni ceníkové cen,v,lSou

k dispozici " ot.irojnirrf ,u*up.. proaa"uJí.ílro. 
'rupulici podpisem této smlouvy se zavazuie se seznátnit

s akuálními cenami prodávajícího před Lrzavteninr kaž_clé dilčí snrlouvy,

lV. Jakost, odpol,ědnost za vad,v a reklamace

DodavatelodpovídáodběratelizajakostdodanéhozboŽídle§2ll3arrásledr-rjícÍchobčanského
zákoníku,

Nárokyzvadzjevných,zjistitelnýchpřipřejimcezboŽí,te,oclběratelpovinenr'rdodavateleuplatnitihned
při pi.ejímce zaozi, a tiv zápise b prelimce iu"!i,,".u" u aoaá.iJiři", *á" odběratel rovněž stanoví způsob

'uyrL.ni reklamace, 
lběratel u dodavatele uplatnit do konce zákonrlé lhůty pro jejich

*"^."i:.:JtíJil ,,§řffil.,T,|,',-Ňne nu oa,.ru aoouuut.i'.'uu;;.;" " 
záhlavi této smlouvY s tínr' Že

nřílohou bude vzorek zboží svadami, .uv á"á"""r.1 mohl vady posáuait. odběratel si v této písemné reklamact

Iovnez "§:;ii.rď3l?ji:#'iXT'uyrorun-,l ciodavatel bez zbytečného protllení odběratele V PříPadč, Pokud

dodavate1 reklarrraci Lizná. poskytn. oaut."t.ij i-J;'"ar.."a"' ia."ti.rJ 
" 

rr.zvadné zboŽÍ Při PříŠtí dodávce anebo

p"rřv*. 
"aUěrateli 

dobropis, a to dle výběru odběratele,

V. Přechocl nebezpečí škody na zboží

NebezpečíškodynazboŽí,atOZtrát,v.zniČení,poŠkozeníneboznehodnocenízboŽÍ'přecházína
odběratele okamžikem piedání zboží dodavatelem odberar.ri, ,.r|. |o'u.r"nin-, odběratele na dodacÍm listtr' či

jinénl doklaclu o převzetí zboží,



V[. Obecná ustanoveni

Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží

odběratel a jedno dodavaiel. Všechny áodatky a změny této smloulry musí mít písemnou a číslovanou formu,

Yrtahymezi stranam i ztéto smlouvy se řídí z,e , 89l20l2 Sb,, občanským zákoníkem, iakožto i dalšími

právními předpisy Čes}<é republiky,
Tato smlouva n*yua plátnosti a_účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na

dobu neurčitou.
Smluvní strany potvrzují souhlas Stouto smlouvou svým podpisem a zároyeň prohlašují, že tato

smlouvanebylasjednánauti,niunizanijakjednostranněnev'ýhodnýchpodmínek.

V Kouřimi dne 6.02.2019
Zásmuky dne 1 .a2.20\9
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