
pŮjčitel nebo prodávajici:
Firma: NEKTAR NATURA s.r.o.
Sídlo firmy: 28. pluku 524/25,101OO Prahaio
IČO: 25604961, DIČ: CZ25604961
jednajích Aleksej Januškovski, jednatel

vypůjčitel nebo KUpUjicí:
Firma: Základni Škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková
organizace
Sídlo firmy: Štefánikova 2514, 760 01 Zlín
IČO: 71oo808o; DIČ: CZ71OO808O
jednajicŕ Mgr. Miroslav Nejezchleba

a
spolu UzavírajÍdnešniho dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o výpůjčce přistroje a Rámcovou kupní srdouvu (dále jen ,,smlouva"):

l.
1. Předmětem této smlouvy je rámcová dohoda o vztazích mezi pŮjčitelem též jako prodávajícím a vypůjčitelem též jako kupujÍcÍm, týkající se

dodávek zbožize strany prodávajÍcÍho do provozovny kUpUjiciho: Základni Škola Zlín, Hradská 5189, 76O o1Z|Ín.
2. Na základě této smlouvy se prodávajici nebo sm|uvni partner prodávajícího zavazuje dodávat kUpUjicimU na základě jeho objednávek zboží.

KUpUjÍcÍse zavazuje zaplatit prodávajÍcÍmu za zboŽidodané dle ujednánitéto smlouvy dohodnutou kupnÍcenu.

ProdávajIci nebo smluvní partner prodávajícího se zavazuje dodávat kUpujÍcÍmu zboží do sjednaného místa (přÍs|UŠné provozovny kupujÍcÍho),
v požadovaném sortimentu, Čase a řádné kvalitě (jakosti) za dohodnutou kupní cenu. V kupní ceně je zahrnuta doprava do provozovny
kupujÍcÍho, vyjma případů tzv. ,,Urgentního závozu". v takových případech platí dopravu kUpUjÍcÍ. Doprava bude účtována hodinovou sazbou
závozce 55O,-KČ, cestovné 15,-KČ za ikm, nebo náklad na kurýrní služby společnostI, jakou jsou PPL, DPD a podobně.

Ill.
1. pŮjčitel se zavazuje zapůjčit a instalovat vypůjčiteli k UŽivání nápojové přístroje uvedené v příloze č. 1tyto smlouvy (dále jen ,,přistroj" nebo

,,přistroje"). Po provedeníinstalace, pŮjčitel provede Školeni odpovědné osoby vypůjčitele, která svým podpisem potvrdí, že byla seznámena a
vyškolena s výměnou náplně koncentrátů a potvrdí převzetí manuá|u dle přílohy Č. 2: Jak nainstalovat nový BIB, příloha Č. 3: Denní ČiŠtěnía
údržba a příloha Č 4: Pokyny před nahlášením poruchy.

2. Podmínkou výpůjčky přístrojů včetně přÍs|UŠenstvi je závazek vypůjčitele odebírat po dobu platnosti a ÚČinnosti této smlouvy od pŮjčitele nebo
od jeho srduvnich dodavatelů ovocné koncentráty a ostatní sortiment dodávajÍcÍ spoleČnosti Nektar Natura.

3. Vypůjčitel se zavazuje ke každému zapůjčenému přístroji odebírat od pŮjčitele nebo od jeho srduvnich dodavatelů zboží v minimálni hodnotě
3O.ooo,-KČ bez DPH za Školní rok.

4. přistroje zůstávají po celou dobu zapůjčeni ve vlastnictví pŮjčitele s tím, že vypůjčitel odpovídá za připadnou ztrátu Či poŠkození předmětu
výpůjčky Či jeho Části (jakkoli vzniklé, s výjimkou zásahu tzv. vyŠŠí moci) od chvíle, kdy předmět výpůjčky protokolárně převezme.

5. půjčitel nebo srrduvni dodavatel má právo vykonávat kontrolu plněni podmínek pro zapůjčeni, zejména:
a. Dodržovaní poměru ředěni.
b. UdrŽovaní přístrojů v dokonalé Čistotě a estetickém vzhledu (dle přílohy Č. i).
6. vypůjčitel UmožnÍobchodnimu zástupci nebo servisnímu technikovy půjčitele nebo srduvních dodavatelů, který má danou lokditu na starosti,

přistup k přístroji k provedeni běžné technické kontroly a údržby přistroje.
7. vypůjčitel se zavazuje, Že bez předchozího písemného souhlasu pŮjčitele za žádných okolnosti (s výjimkou mimořádných Udá|ostí - zejména

eliminace vzniku škod apod.) nepřeHstí, nebo nevypůjčí, nepronajme, neprodá a neuČinížádná podobná opatřenisměřujÍcÍ k využiti předmětu
výpůjčky Či jeho části třetími osobami. vypůjčitel se také zavazuje, Že předmět výpůjčky Či jeho část nezastaviani nezatÍžÍžádným závazkem a
rovněž toto neumoŽni uČinit ani Žádné třetí osobě; pro případ vy|oučeni jakýchkoliv pochybnosti je výslovně deklarováno, že předmět výpůjčky
bude vyuŽíván konzumenty vypůjčitele vypůjčitel se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy bude udržovat celý předmět výpůjčky v řádném
stavu a zajistí, že se celý a úplný předmět výpůjčky bude nacházet v prostorách přÍs|UŠné provozovny vypůjčitele.

8. V případě, že dojde ke ztrátě, poŠkozeni Či odcizení předmětu výpůjčky Či jakékoliv jeho Části, je vypůjčitel povinen o tom bezodkladně
informovat pŮjčitele Na žádost pŮjčitele je vypůjčitel povinen uhradit náklady na náhradu předmětu výpůjčky Či jeho Části, které bylo ztraceno,
odcizeno Či poŠkozeno v takovém rozsahu, že je neopravitelné, a to v rozsahu skutečné Škody vzniklé vypůjčiteli (maximálně však v rozsahu
pořizovací hodnoty předmětu výpůjčky či jeho dňči Části). Tato úhrada je splatná na základě faktury vystavené kupujÍcÍm, se sp|atnosti14 dni.

9. pŮjčitel bude po dobu trvaní smlouvy průběžně zajišťovat servis vypůjčených přístrojů. vypůjčitel se zavazuje nahlásit připadnou poruchu
přistroje neprodleně od jejího zjištění. v případě poruchy přistroje bude závada pŮjčitelem odstraněna do 24 hodin od nahlášeni poruchy.
Vypůjčitel se zavazuje řídit se před nahlášením poruchy pokyny pŮjčitele. Pokud přístroj není moŽné opravit na místě technikem pŮjčitele,
pŮjčitel zapŮjčivypŮjčiteli náhradní přístroj do 48 hodin od zjištění závady.

10. Pokud vypůjčitel nahlásí poruchu přístroje a povolaný technik pŮjčitele zjisti, Že příČinou závady je prokazatelně pouze chybná manipulace s
přístrojem Či nedodrženipokynů vypůjčitele, jak nainstalovat nový BIB, pokynů o dennía týdenníúdržbě či pokynů před nahlášením poruchy,
je vypůjčitel povinen uhradit pŮjčiteli náklady spojené s výjezdem technika. Hodinová sazba technika je 55O,-KČ. Cestovné je 15,-KČ za km.
Případné prokázané Škody, způsobené nesprávnou obs|uhou vypůjčitele, příp. poškozením přístroje nedbalosti zaměstnance vypůjčitele, se
ujednáni o bezplatném servisu nevztahuje a náklady případné opravy přistroje plně hradí rovněŽ vypůjčitel. Tato úhrada je splatná na základě
faktury vystavené kupujÍcÍm s přílohou: Záznam o servisu, podepsanou zaměstnancem vypůjčitele, se splatnosti 14 dni.
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11. V případě, že smluvni dodavatel dodá vypůjčiteli jiné zboží, než si vypůjčitel prokazatelně objednal a z tohoto důvodu bude přistroj nutné
pŮjčitelem semišovat, hradí servisnivýjezd na místo vypůjčitele smluvní dodavatel.

12. V případě výměny nápoje v přístroji 'a jiný druh, čívýměně přistroje, do kterého se dosud používaný náplně nehodí, může vypůjčitelvrátit pouze
neotevřené kartony.

13. Pří vráceni přistroje, Či jeho odebraní, nevzniká vypůjčiteli nárok na vráceni peněz za případné vrácení nespotřebovaných otevřených
koncentrátů dodavateli, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

14. Na přistroj není dovoleno vylepovat jakékoliv jiné reklamy, nápisy anebo nálepky kromě těch, které jsou od pŮjčitele, pokud není písemně
dohodnuto jinak.

15. Do přístroje se poUžÍvaji pouze výrobky Nektar Nátura.
V.

1. Tato smlouva nabývá platnosti a ÚČinnosti dnem jejího podpisu oběma sRuvnimi stranami a uzavírá se na dobu neurČitou. Pro případ výpovědi
je výpovědní lhůta sjednána dvouměsiČnÍ a její běh počíná prvým dnem kalendářního měsíce nás|edUjiciho po jejím doručeni druhé smluvni
straně. V pochybnostech se má za to, Že výpověd'nebo oznámenío odstoupeníod smlouvy nabývá úČinnostitřetim dnem od odeslánik poŠtovni
přepravě formou doporuČené zásilky. Tato smlouva a práva z nivzniklá se řídí zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. V případě UkončenÍsmlouvy o výpůjčce bude předmět výpůjčky pŮjčitelem neprodleně demontován.
3. V případě UkonČenism|oUvy o výpůjčce je vypůjčitel povinen vrátit přistroj pŮjčiteli v kompletním stavu a Čistě vymytý, jinak je povinen zaplatit

půjčiteli náklady spojené s jeho vyčištěním.
4. půjčitel je oprávněn převést jakákoliv práva a povinnosti p|ynoUcÍ z této smlouvy či celou tuto srdouvu na třetí osobu, k Čemuž vypůjčitel

podpisem této smlouvy Udě|uje svŮj souhlas.
5. Nedňnou souČást této srdouvytvoři při|ohy1až 4.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichŽ každý má platnost originálu. Každá srduvnístrana obdržípo jednom vyhotovenĹsmlouvy.

7. Smluvní strany prohkšuji, Že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vŮle, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez
výhrad s nim soUh|asj. Na důkaz toho připojUjÍsm|uvnÍstrany níže podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praž dne:1.9.2019 Ve Zlíně, dne: 1.9.2019

, l lNE TA RA s.r.o. Firma: Základni Škola Z In, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Jed ateb Al sejjanuškov kí jednajÍcÍ: Mgr. Miroslav Nejezchleba
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