
RÁMcoVÁ Ku Ptv í  sru loUVA

1l UNIGASTRO s.r.o.

se sí dlem Š umická 7325, 688 0L Uhersk' Brod,

zastoupená jednatelern :  René  Krivt

tČ o: a6L276o6
DlČ : cza6L27606
Zapsaná: KS v Brně oddí l C, vloŽka 100206

Bankovní  spojení :  SBERBANK C7, a.S., č . t ič tu:42LlL3387z/5800

e-ma il :  unigastro@ unigastro.eu
(dá le jen,,Prodávaií cí ")

a

2|  spoteč nost/podnikají cí  Fo: st ední  odborná š kola a Gymnrázium Staré  Město
se sí dlem/mí stem podnikání :  Velehradská L527 , 686 03, Staré  Město

lČ o: 6o37l79a
DIč : cz603717g0
odběratelské  č í slo:  LL2a4

zastoupena: Mgr. Bed ich Chromek

(dále je ,,Kupují cí ''}

tí mto uzaví rají  následuj í cí :

funkce: editel

rámcovou kupní  smlouvu na dodávku zbo Í  Prodáva| í cí ho

(dále jen 
"Smlouva') 

podle ustanovení  9 2079 a násl. a s 1746 odst. 2 zákona č .8gl2ot2 Sb', obč anshÍ  zákoní k, ve znění

pozdějš í ch p edpis { dále jen ,,obč ansk zákoní k").

{ dále jen 
"5m!ouva")

t.pŘeonnÉ r snnlouvY, uzaví nÁní  oÍ Lč Í cx slvtt uv

1.1 P edmětem té to Smlouvy je stanovení  práv a povinností  Smluvní ch stran v souvislosti s opakovan m prodejem a

opakovanr mi koupěmi zboŽizesortimentu Prodávají cí ho Kupují cí m od Prodávají cí ho.

L.2 Prodávají cí  se zavazuje dodávat Kupují cí mu zboŽi, a to na { kladě dí lč í ch kupní ch smluv uzaví ran ch vsouladu

s podmí nkami té to Smlouvy (dále jednotlivě jako ,,Dí lč í  kupní  smlouva")' K uzav ení  Dí lč í  kupní  smlouvy dojde na

základě potvrzení  objednávky Kupují cí ho Prodávají cí mu postupem dle č l. 2. té to Smlouvy. Dí lč í  kupní  smlouva se í dí

podmÍ nkami vymezenl mi v p í sluš né  objednávce a touto Smlouvou.

1.3 P edmětem kaŽdé  jednotlivé  Prováděcí  smlouvy je závazek Prodávají cí ho odevzdat Kupují cí mu Zbož í  dle p í sluš né

objednávky a umož nit Kupují cí mu nabytí  vlastnické ho práva k takové mu ZboŽí  a závazek Kupují cí ho Zbož í  p evzí t a

zaplatit za něj Prodávají cí mu jeho kupní  cenu' Prodávají cí  není  povinen zbož í  doda! p ič emž  odmí tnutí  objednávky

prodávají cí  dle svrch mož ností  Kupují cí mu p edem oznámí .

ll.pnÁvn a povtNNosn suluvní cx srnnrr

Ž.t Jednotlivé  dodávky ZboŽí  budou realizovány po kaŽdé  jednotlivé  objednávce Kupují cí ho vž dy v nejbliŽš í m moŽné m

termí nu' objednávkou-Kupují cí ho se rozumí  objednávka uč iněná faxem, elektronicky (e-mailem), pop . telefonicky.

Pro p í pad, Že nedojde mezi Smluvní mi stranami k pí semné mu uskuteč nění  objednávky a její mu pí semné mu

potvrzení  Prodávají cí m p ed uskuteč nění m dodávky, platí , Že pro'stanovení  podstatn ch náleŽitostí  dí lč í  kupní

smlouvy podle té to rámcové  Smlouvy platí  ohledně druhu Zbož í , jeho jakosti, kupní  ceně a množ ství  to, co je uvedeno

v dodací m listu a prrivodní m dokladu ke kaŽdé  dí lč í  dodávce.

2.2 Kupují cí  se zavazuje zaplatit Prodávají cí mu za kaŽdou jednotlivou dodávku Zbož í  kupní  cenu sjednanou na základě

té to Smlouvy a vyč í slenou vž dy na dodací m listu, resp. Na faktu e nebo pr vodní m dokladu ke Zbož í , p ič  mž  tato

cena se í dí  platn mi prodejní mi cenami Prodávají cí ho ke dni uskuteč nění  dodávky, která vychází  z platné ho cení ku

2'3 l"",'1',lť !: ii;dy na zboŽí  pechází  okamž ikem pedání  zbož í  Kupují cí mu v mí stě plnění  na Kupují cí ho. Vlastnické

právo ke zbož í  je na Kupují cí ho p evedeno okamž ikem zaplacení  kupní  ceny.

t ll.rupŇí  crnn, plarraní  poonní wrv

3.1 Kupní  cena ZboŽi vycháziz cen uveden'ch v aktuální m platné m cení ku (dále jen jako ,,Kupní  cena") Prodávají cí ho,



přič emž  kupní Óenu pownuje Kupují cí vŽdy převzetí m Zba!í v rámci kaž dé  dí lč í dodávky, kdy je celková kupní cena
vyč í slena na faktuře, resp' v prů vodní m dokladu ke ZboŽí . Kupní  cena č i jakákoliv její  č ást bude splatná na základě
daňové ho dokladu (dále jen 

"faktura") 
vystavené ho Prodávají cí m a doruč ené ho Kupují cí mu, a bude uhrazena

bezhotovostní m převodem na ú č et Prodávají cí ho' Smluvní  strany 5i sjednávají , ž e fakura mů ž e být zasí lána
v elektronické  podobě na emailovou adresu Í

3.2 Neobsahuje{ i dodací  list, prů vodní  doklad anebo pří sluš ná faktura j iný ú daj o splatnosti Kupňí  ceny, je Kupní  cena
splatná do 21 dnů  ode dnevystavení faktury resp. dodání zbož í (platÍ pozděiš í datum).

3.3 Smluvní  stranY si sjednávajl ž e v pří padě prodlení  Kupují cí ho s ú hradou dluž né  č ástky podle splatné  faktury nálež í
Prodávají cí mu smluvní  pokuta ve Výš i 0,05 %  z dluž né  č ástky za kaŽdý započ atý den prodlění .

lv.vADYzBoŽÍ

4.! Prodávají cí  je odpovědný za vady ZboŽí , jež  bude mí t zboŽí  v době jeho předáÍ í í  Kupují cí mu.
Zjevné  vady zbož í  je Kupují cí  povinen Prodávají cí mu oznámit ihned při předání  zbož í . Vady, které
nejsou zjevné , je Kupují cí  povinen pí semně oznámit prodávají cí mu vč etně uplatněných nároků
z vad bez zbyteč né ho odkladu poté , kdy Kupují cí  vady zjistil nebo měl'vady zjistit při vynalož ení

odborné  pé č e při prohlí dce zbož í , j inak právo Kupují cí ho z vad zbož í  nebude přiznáno. Vadami
' ZboŽí  se rozumí  zejmé na vady v množ ství  č i jakosti. Za vady se rovněŽ považ ují  vady v dokladech

nutných k už í vání  Zbož í  a dodání jiné ho než  sjednané ho ZboŽí .

v.TRvÁNí  A UKoNč ENÍ  sMLouvY

4.2 Tato Smlouva se uzaví rá na dobu neurč itou.
4.3 Pokud není  ve Smlouvě stanoveno jinak, lze Smlouvu ukonč it:

a) pí semnou dohodou Smluvní ch stran, která bude obsáhovat rovněž  vypořádání jejich závazků  a nároků
vypltývají cí ch z té to smlouvy;

b}  odstoupení m od Smlouvy kteroukoliv Smluvní  stranou z dů vodů  ve Smlouvě stanovených nebo z dů vodu
podstatné ho poruš ení  Smlouvy druhou Smluvní  stranou;

c) výpovědí  které koliv smluvní  strany'
4.4 Za podstatné  poruš ení  Smlouvy se vedle pří padů  stanovených zákonem povaŽují :

d) pří pady, o kerých tak vrislovně stanoví  tato Smlouva; a

e) pravomocné  prohláš ení  o ú padku dle zákona č . 182/2006 sb., o ú padku a způ sobech jeho řeš ení , ve znění
pozdějš í ch předpisů , nebo rozhodnutí  o zamí tnutí  insolvenč ní ho návrhu z dů vodu nedostatku majetku
smluvní  strany, nebo pokud Smluvní  strana vstoupí  do likvidace; a

f}  poruš ení  jaké koliv j iné  povinnosti Smluvní  strany vyplývají cí  ze Smlouvy a její  nesplnění  ani v dodateč né
přiměřené  lhů tě, kterou j í  ktomu druhá Smluvní  strana poskytne (nevyluč uje-li to charakter poruš ené
povinnosti);  v pochybnostech se má za to, Že dodateč ná lhů ta je přiměřená, pokud č inila alespoň 30 (slovy:

třicet) kalendářní ch dní .
4'5 odstupujeJi od Smlouvy kterákoliv Smluvní  strana, oznámí  pí semně tuto skuteč nost druhé  Smluvní  straně, a to

nejpozději do 10 (deseti) dnů  ode dne, kdy se tato Smluvní  strana o dů vodech zakládají cí ch mož nost odstoupení  od
Smlouvy dozvěděla. odstoupení  od Smlouvy je ú č inné  dnem doruč ení  pí semné ho oznámení  o odstoupení  druhé
Smluvní  straně.

4.6 Výpověď Smlouvy musí  být uč iněna pí semně a doruč ena druhé  Smluvní  straně. Výpovědní  lhů ta č iní  1 (ieden) měsí c
a poč í ná běž et první ho dne měsí ce následují cí ho po měsí ci, v němž  byla pí semná v'ýpověď doruč ena.

v.sPoLEč NÁ A ávřnrč rrÁ usTANovENÍ

5.1 Sm| uvní  strany se dle 5 558 odst. 2 obč anské ho zákoní ku dohodly, Že k obchodní m zvyklostem zachovávaným obecně
anebo v dané m odvěwí  se nepřihlÉ í .

5.2 Smlouva byla vyhotovena ve 2 (dvou}  stejnopisech s platností  originálu, kaž dá ze Smluvní ch stran obdrž í  po 1 fipdnom)
stejnopise.

5.3 Smluvní  strany shodně prohlaš ují , Že právní  ú kony spojené  s uzavření m té to smlouvy uč inily svobodně a váŽně a Že
j im nejsou známy ž ádné  právní  překáž ky její ho uzavření , ž e se s obsahem té to Smlouvy řádně seznámily, souhlasí  s ní
a na dů kaz'toho ní ž e připojují vlastnoruč ní  podpisy svrých oprávněných zástupců .
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