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Ránlcová kupní §Drlourá č, l0/20l9

uzr\řelránižcuve.]cnéhodne.mčsiceaÍokpt,d]e\I'1hOLlý'2\€"no]enlS(20.UanáSl'a§]767
Zákonač'89i2012Sb'-občanskóhoZákon]kx.\lrl3lnclnZncnL(d.r].jen..ob!.rllskýZákoník..)a
r,souladus§E] odst,2 pisn, b) zákona č,,135,12004 Sb,, o Zaniěslllanosti, \,plalnóD 7nťni

\rKt]s-BUSTAN s.r.o.
Se sídlol11: Fúgnerova 3636, F|idek-Mislek. PsČ 7]t 0]

Zastoupcná: Tng Lit]oreln schrvavem. jednatelen,

Spolcčrrostje zapsána v obchodním rejStřiku vedenó1n Krajskj,m soudem Y OstŘvč

oddíl C. vložka 2t1]22.
IČ: 263,11,110

DIČ: CZ26E,l1,1]0

dále jako,.pťodávajíci*

Technické Služlr,,- mésta Kťa]up nad \l1ta\tu
se sídlenr: Libušina 123 Kralupy nad \Iltavou 278 0]

zasiou]]ená: Ing, I-ulrošem Némcein
IČ:00066460
DiČi CZ00066,160

dálc l ako ,,ku puj íci"

1)

2)

Uzaviraji nížc uvedcného dne, nlčsíc€ a řoku smluYlí stl.any tuk)
Rámcovou kupní snllouvu

pleambulť

Píodávaiíci potvzuie, že spo]ečnost \iKUS-BUSTAN s,r,o, je ze ěsinavatelem vice než 50 9'''o

za1něstnancŮ se Zdíavotnin postiŽcním,

KupuJicíjako Zailčstnavalcl a po\,í ná osoba slanol,ená Zákone č,,1351200,+ sb,, o Zančstnanosli,

nc in'eni irove]_v l,:6712011 Sb,. nlá zájem na splnční povinnosti Zaměslnávat osolry s^e 7díavolní

po.tizeni- (aete jako ,.po\i|iý puait") at. uslanovení § 81 7ákona č,,135/2004 Sb,, o

,nn1e.rn"no.ii, u. Ž*ni irur"ty č,367/201l Sb,, vnávaznosti rra proráděcí vylrlášku k tonlulo

zákonu č,390]201] Sb,, \, platnén znění,

Účelem léto snrloury Je slednáni podninek. Za kt€Iých bude klpujicí odebíra1 od prodá\ajíciho

\,írobky nebo s]užby lak, aby splnil povinnýpodíL,

I.
Předmět smloUv},

1) Předměiem tólo smlou\f, je Závazck prodár,aiícího dodár,al na Zák]atě di]čich ob]e(]návek

kupujlcimu l,ýrobky nebo služby a zálazek ku]nuící|o Záplatit píodávajicímu snluvenou L,upní

cenll a to vše za podmíilek ur,edených v tóto srrrlouvě,

3)
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II.

Dobx tn,ání smlou!_T

Tato smlou\ a sc uza\,írá na dobu určitou a to ode dne je]iho uza\.řeni do 31,12,2019

IIL

Kupní cenl a platebni podnink!,

l) sn u\ni slrany se dohodly. že kupní cenajc slinovena na základě platného ceniku prodá\,ajicíhc.
včelně připadDých množstevních sle\ a slev pro k]ičo\.é Zllkazniky,

2) Kupní.cna.jc splalná do l:{ti, kalendářních dnú odc dnc doluče í řádného daňorého dokladu
l'akhrry doda\ate]i,

3) Kupní cenaje splatná banko\njn přcYodem na bankovni úče1 plodllvajíciho uvede|Ý 1,daiio\,é l
dokladu,

I\,.

l'tinimální obřat a dodací podínínl§,

1) Pro ťtčely této smLou\',! a pťo účely slanovcní N{in]málniho obratu se slcdrrává rozhodné období.
kLcďln sc Iozuní doba od t,1, 20] 9 do :]1, ] 2,20l9, dálcjako ._llozhodné obdobi"

2) Kup,,!ící se podPisem této SmLou\y zaya^Jjc, žc \' ilozhodném období objedná a ř/rc]ně i včas
prodá\,ajícilllu zaplatí kupni ccn}, za dodané zboži a to ! rrrirrimálrri celko\é hodnotě
]50,000.- Kč (slol_Y: jednostopadesállisickorL]nčeských) be7 D?H, dá]e Jako ..Níininlálii oblal',
v případě. žc sc ncbuclc dařil napl|it mininlá]ní oblat- nusi kupující píseDnč nejpo7dějj do
]n 0n )0|o I r:o\a, d.lj\ ^' eln

Pokud tak ireltčilrí. rrenlusí spo]ečnosl VKUS BUST.{\ s,r,o, hrto ne!,čcryanou čáýku
re7eňovtt do 31 ]2 20]9

3) Za iádrrě a r,čas plovealenou plalbu se považuje úhrada likfury prodá\ajiciho Za dodané Zboží l,e
qúčtované ťši a ve Sjednané splatnosti,

4) Prodá\,ajici je povinen dodat objednanó výrobk},na adresu provozovny uveclerré na objednár,ce,

5) Dodané \j,robky Zůstávqji do úplného zaplacení kupni ceny vc \ýlrradnin \]astnictví
prodávajíciho,

6) Netr4]eči vzniku škody přechází z prodá\,ejícího na kupujíci|o vokamžiku přcvzclí výrobhl
kupu.jicim nebo jeho záslupocm,

Práva a poYinnosti smluvních stran

1) Zjisti-li prodárajici. že keďkoli\, !íŤobek d]e objedná\,]§ ne]ze s přihlódnulím ke \,šem
okolnosien pos§lnout \ťlbec čj posk},tnout vc sjednanóm Iozsahu a kvalilč, je povinen o této
skutečnosti bezodkladně kupu.jiciho inlormovat s !á]ežilj,rn odťlvodněnínl,

2) Smluvni slran]r se Zavázuji, že při vzájenriré spo]upláci budou poslupoval !ak, aby nebylo
poškozcno doblÚ] Óno anebo dobrá po\ěst obou slran,

3) Smlrrlni stlanr- sc zevazu.ji Zacbo\,ául obchodni laje slví díuhé snl]uui strany vc smyslu
přislušného ustanovení obchodniho Zákoniku Y platnén Zněnj,
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2)

3)

4)

1)

3)

1)

Yl.
Potvrzcni o povinnóln Podilu

Ploclávaiíci je povinerl vkládal veškeré kupujjcítrr Zaplacené firktuí!, do eleklíonickó cvidcnce
Yedené Níinisterstvcm plácc a sociálnich \ěci podlc § 34 Zákoná ó, ,1]5]200.1 Slr.. o Zalrléstnanosti,
\c Zněni pozdějšich předpisú, a to vžd]" nejpozději do 30 kalendáinich dnů od 7aplacení,
P.odá\,ajíci bude u\,ádčt v elektroníckó c\ideDci nálrradníbo plnčlí lento kontaktní c-nlail na
kupujiciho tsm.kuk]ikova(imestokralupy,cz, Prodá\,ajicí nenese odpovédnost Za nedoi,Llčený e
mail případně Za c-mail označený jako spaln Doiazy k náhradninu pl č i bude hlpujicí Zasílal
\"jňťadnč na e nrail prodá\,ajícího: nalfadnipb9.j|.!!,kls Lrusta ,c7.

Pokud jde o údaje o náhíadním p]ně|í je kupLljíci inlbrmován Mlniste§tvem plácc a sociálnich
\,čci ojeho zaevidování auto aticky geiercvanúI e-ina] lern. kte.ý sděli] plodávaj icinnL. Na tonlto
c-nrailu kupuiici pol\Ťdi evidované údaje nebo 1c \Táti proclávajícinu k opravč, V c-rtteilu je
odkaz. po jehož rozkliknuti se kupujíciDlu Zobra7j stránka, kde Jsou kupuj iciinu sděien], přis]ušné
údaje, Kupující po 1cjich kontrole klikl1c Da tlaóitko .,doklad je \ pořádku,/vrátil k
opravě,roclnlitnout". o pijpaórém odnritnutí nebo Yracení daňor,eho dokladu k opravě bLlde
kupujicí jnfonnovai prcdávajíciho na c,mail 4!]EqdDíplneni|'rfkq! bqýan,cz.

Kupujici je povinen evido\át potvr7ovaci e-mai]y včetně daňo\iah dokladú z €]ektronické
evidence náhradního plnění. kteíéjsou zasiLán_v Minislers1\,em práce a sociálnich věci,

\r připadě, že bude zpřístupnčna elektro ická §\,idence náhradniho plnělti i pro kupuJici. je
kupujicí po!inen Dro\,én Icgistraci ! clckllonické evidenci nálxadního plnéní.

YII.

závěrečná ustanovení

[_ o .rrrl.r-,,.l r,.rb;r,r p'l rl,.rrl ,.in ,,, Jrn pocipr., ob._ "l rnl.\ .r lrr

Tato smlouva jc vyhotovťna ve d\ul ste]nopjsech, každý s hodnoloLr origirrálu. přičcrrrž každá ze
snl]u\.ních strair obdrží jede siejnopis,

Tuto smlouru ize p]atně mě it nebo doplňol,a1 pouze pisemnÝm] dodatky pot\,ženýnli obě a
snt]uvní i sllanamj.

smluv|í stíanv prol ašuji, že lato sniouvaje plojevenjejich pía\,é, svobodné a srozunitelné vůlc
a že ncb.,-la sepsálu vlj§nj nebo Za jednostranně nevýhodných porlrrrirrck. což sl\llu]l S\)l11t
poopis_v.

Vc tr{idku_}íístku dne ].1,2,2019 V Kía]upech n.v]t. dne 20.2,20]9

1)

2)
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