
 

 

Rámcová kupní smlouva na dodávky pečiva 

 

 
Dne, měsíce a roku níže uvedené uzavřeli: 

 

1/ Pekařství Balabán s.r.o 

    Dlouhá 4 Veverská Bítýška 664 71 

   IČ: 7667481 

   DIČ: CZ27667481 

 

jako prodávající 

 

a  

 

2/  

Mateřská škola Brno, Hudcova 435/47, příspěvková organizace 

Hudcova 435/47 

621 00 Brno 

IČ: 75031957 

 

 

jako kupující 

 

 

 

I. 

Předmět 

 

 

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu pečivo podle sjednaných 

podmínek. Kupující se pak touto smlouvou zavazuje dodané zboží převzít a 

prodávajícímu řádně a včas zaplatit kupní cenu. 

Zboží dodané podle této smlouvy bude v obvyklé jakosti.  

 

 

II. 

Kupní cena 

 

 

Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží podle základního ceníku. V 

případě změny cen, upozorní kupujícího 30 dní před touto změnou. 

Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit. Splatnost faktur činí .. dní od vydání. 



Za provedení platby se rozumí datum připsání provedené platby na účet 

prodávajícího. 

V případě prodlení, má prodávající právo pozastavit další dodávky zboží.  

 

III. 

Objednávky a doba plnění 

 

 

Objednávky činí kupující písemně, nebo telefonicky, nebo v elektronické podobě, 

nejpozdějí 24h před požadovaným dodáním. 

Převzetím zboží nabývá kupující vlastnické právo ke zboží 

 

 

IV. 

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží 

 

Prodávajícího odpovědnost kujícímu za vady, se řídí výhradně platnými právními 

předpisy, které jsou součástí právního řádu České republiky. 

Kupující je povinen přip převzetí zboží prohlédnout a zjevné vady okamžitě oznámit 

kupujícímu.  

Prodávající za vady neodpovídá, pokud byly po předání zboží způsobeny kupujícím, 

vyšší mocí, nebo vnějšími událostmi, za které prodávající neodpovídá. 

 

 

 

V. 

Ukončení smluvního vztahu 

 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Tento smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou, nebo písemnou výpovědí 

jedné nebo druhé strany. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního 

dne následujícího měsíce po měsíci doručení písemné výpovědi.  

Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany inventarizaci  nezaplacených faktur. 

 

 

VI. 

 

Účastníci shodně uvádějí, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli 

na důkaz čehož ji podepisují. 

 

Veverská Bítýška dne      12.09.2019  

 

 

XXXXXXXXXXXXXXX                                                XXXXXXXXXXXXXXX 

      Prodávající                                                                                     Kupující  


