
, Rámcová kupní smlouva

Uzavřená mezi:

AVENTA CZ, s.r.o.
Sídlem: Londýnská 730/59,12022 Praha 2
Provozovna a fakturační adresa: Školní 30,
Otvice 43111
Jednající: Václav David
IČ: 294 15 781

Mateřská škola, Most, Lidická 44,
příspěvková organizace

Adresa: Lidická 44
43401 Most

Zastoupená: Bc. Milada Kmínková
IČ:72742364

Bankovní spojení: ČSa.s. 1042608369/0800

(dále uváděn pouze jako "prodávající") (dále uváděn pouze jako "kupující")
I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je koupě a prodej zboží - ovoce a zelenina, blíže specifikováno
v dílčí objednávce (dodacím listu), dále jen "zboží".

2. Prodávající se tímto zavazuje dodat kupujícímu zboží, a to v souladu s poptávkou kupujícího
učiněnou dílčí objednávkou směrem k pověřenému prodejci či na centrálu prodávajícího.
Kupující se zavazuje dodané zboží odebrat a zaplatit kupní cenu stanovenou dohodou
smluvních stran uvedenou vždy na příslušném dodacím listu. Poptávka se považuje za
akceptovanou i tehdy, nebyla-Ii prodávajícím odmítnuta bez zbytečného odkladu po jejím
doručení prodávajícímu.

II. Čas a místo plnění
1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží do místa určeného kupujícím v objednávce.

Nebude-Ii určeno, pak do místa kupujícího uvedeného v záhlaví smlouvy.
2. Konkrétní dílčí dodávky budou realizovány na základě jednotlivých objednávek kupujícího

v souladu s touto smlouvou.
3. Objednávky budou činěny pověřenému prodejci či na centrálu prodávajícího faxem,

telefonicky, e-mailem či osobně a prodávající se zavazuje dodat objednané zboží nejpozději
do dvou dnů ode dne doručení objednávky.

III. Kupní cena a její splatnost
1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za odebrané zboží cenu stanovenou dle

aktuálního ceníku prodávajícího, platného v okamžiku akceptace poptávky, která bude vždy
vyjádřena na dodacím listu.

2. Splatnost kupní ceny je stanovena dohodou účastníků a uvedena vždy na dodacím listu či
faktuře.

3. Kupní cena bude hrazena na základě faktury vystavené prodávajícím a dodané kupujícímu
při převzetí zboží, nebude-Ii určeno jinak.

4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den dodání zboží.
5. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn vyúčtovat

kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

IV. Dodací list
1. Dodací list je potvrzením o dodání a zároveň slouží jako faktura a daňový doklad.
2. Dodací list definuje cenu, množství zboží a případné další dohodnuté podmínky smluvních

stran.



3. Dodací list je speciální k ustanovením této smlouvy tzn., že podle ustanovení této smlouvy
se postupuje, nestanoví-Ii dodací list jinak.

V. Další ujednání, platnost smlouvy
1. Vlastnické právo přechází na kupujícího až po úplném zaplacené zboží.

i
2. SniICHJVavcházt v platnost dnem jejího podpřsu a je uzavírána na dobu neurčitou. Kterékoli

ze 'stran je oprávněna tuto smlouvu bez udání důvodu vypovědět. Výpovědní lhůta činí 1
měsíc od prvního dne následujícího měsícem, kdy byla písemně doručena druhé straně.

3. V souladu s ustanovením zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích
nálezů se smluvní strany dohodly, že veškeré majetkové spory, vznikající z této smlouvy a
v souvislosti s ní, budou rozhodovány a s konečnou platností v rozhodčím řízení jedním
rozhodcem, jmenovaným na základě dohody smluvních stran. V případě, že se smluvní
strany nedohodnou na jmenování rozhodce do tří dnů od doručení výzvy k zahájení sporu a
ke jmenování rozhodce druhé straně, popř. rozhodce funkci odmítne nebo se jí vzdá, bude
rozhodce jmenován prodávajícím.

VI. Ustanovení závěrečná
1. Ostatní podmínky neupravené touto rámcovou smlouvou se řídí ustanoveními obecně

závazných právních norem.

2. Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran převzala po
jednom

3. Jakékoli změny či doplňky této smlouvy je možno činit pouze formou písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují zástupci smluvních stran vlastnoruční
podpisy.
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