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uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi

Název: ACCOM GASTRO s.r.o.

IČO: 61535168
DIČ: CZ61535168
s"dlo: Švermova 268/76, L'berec X - Františkov 460 10
Bankovní spojeni: kb Liberec
číslo účtu:
Telefon, e-mail:
zastoupená/ý: Michal Figer

Obchodní zástupce
Tel.

(dálejen ,,prodávailc/")

Název: Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram
IČO: 42727537
DIČ: kupující není plátcem DPH
sídlo: náměstí Komenského 35, Dobříš, 263 01
Bankovní spojeni: moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu:
ID datové schránky: 7b6gkbp
zastoupená: Mgr. Jaroslavem Motejlkem, ředitelem školy
Objednávky: Lenka Bušíková, vedoucí školní jídelny
Telefon:
(dálejen kupuj/clj

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou realizova né dodávky potravinářského zboží (dále jen zboží) a
to dle aktuální nabídky prodávajícího, dále přechod vlastnického práva k tomuto zboží
z prodávajÍcÍho na kupujicího a současně závazek k|jpujÍcÍho zboží odebírat a zaplatit
prodávájícimu dohodnutou kupní cenu podle podmínek uvedených v této smlouvě.
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íl. ObchodnÍpodmjnky vztahu

1. prodávajÍcÍ se zavazuje dodat kupujícňmu zboží požadované kupujícňm podle bližší
specifikace, tzn. stanovení druhu zboží a jeho množství na základě jeho závazné
objednávky, která musí obsahovat:

· v písem né objednávce, kterou kupující doručí prodávájÍcÍm u prostřednictvím
obchodního zástupce, e-mailu nebo jiným způsobem osobně doručenou

· v objednávce provedené telefonicky na telefonní číslo

2,

3.

4.

Uzavíra né obchody podle této kupní smlouvy o konkrétním obchodním případu jsou
uzavřeny mezi smluvními strana mi momentem převzetí objednávky prodávajÍcÍm
učiněné v duchu textu odstavce 3.1.
Kupní cena dodávaného zboží se v průběhu obchodu řídí aktuálním platným ceníkem
prodávajľcího, který je kupujícknu dostatečně znám a obě smluvní strany považují
kupní cenu podle tohoto ceníku za dostatečně určenou. Společně s dodaným zbožím
se prodávajÍcÍ zavazuje předat kupujícImu všechny potřebné doklady ke zboží,
především pak daňový doklad - faktura včetně dodacího listu s uvedením druhu
předávaného zboží a jeho ceny. KupujÍcÍ je povinen dodané zboží od prodávajIcího
řádně převzít a náležitým způsobem převzetí zboží potvrdit na dokladech
prodávajícího {podpis a razítko včethě data na dodacím listu a daňovém dokladu).
KupujÍcÍ uhradí kupní cenu za dodané zboží prodávajichnu na základě vydaných
jednotlivých daňových dokladů ve lhůtě splatnosti, která je stanovena na 14
kalendářních dnů s tím, že prodávajÍcÍ je oprávněn vystavit daňový doklad v den
vyskladnění zboží.
Kupní cena za dodané a převzaté zboží je zaplacena v momentě připsání této ceny na
účet prodávajicího. Jakékoliv prodlerň s úhradou kupní ceny za převzaté zboží se
považuje za podstatné porušení podmínek této kupní smlouvy.
jednotlivé dodávky zboží budou realizovány přímým odběrem konkrétního druhu
zboží ze skladu prodávájicího a formou závozů zboží na provozovnu kupujícIho na
základě doručené a převzaté objednávky.
Tyto dodávky budou prodáváním kupujichnu dodány v časech a terminech
stanoveným rozvozovým plá nem prodávajÍcÍho v přímé souvislosti s jeho expedičními
možnostmi a dále na zá kladě dohody smluvních stra n. KupujÍcÍ zároveň prohlašuje, že
byl v této souvislosti řádně seznámen s rozvozovým plá nem prodávajícIho.
Jednotlivé dodávky zboží budou kupujichnu dodávány v obalech, jako jsou kartony,
přepravky apod.
Místem dodá ní a převzetí zboží prodávajícím je provozovna kupujÍcÍho, nacházející se
na adrese:
náměstí Komenského 35, 263 01 Dobříš /rampa pro zásobováMŠkolni jídelny/
Dopravu objednaného zboží zajišťuje pro kupujícího prodávajÍcÍ na své náklady.
prodávajÍcÍ je povinen složit zboží za první uzamykatelné dveře provozovny
kupujícího, kde si zástupce kupujÍcÍho zboží převezme.
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5.
6.

7.

8,

Kupující prohlašuje, že při převzetí zboží od prodávajícího jsou všechny osoby, které
zboží přebíraji, bud' za městnanci, nebo jiné osoby jím pověřené k převzetí dodaného
zboží a k potvrzení předání na da ňovém dokladu a daňovém listu.
V dalším postupu pak dodané zboží zkontroluje z důvodu závad a množství podle
dodacího listu a bud' provede prvotní řekla mači, nebo zboží řádně uskladní v souladu
s obecně závaznými potravinářskými právními předpisy.
Vlastnické právo k dodávce zboží nabývá kupujÍcÍ v momentu úplného zaplaceni kupní
ceny zboží.
prodávajÍcÍ kupujÍcÍmu předá zboží, jakož j doklady, které se ke zboží vztahují.
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé
použiti pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i
uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu.
Množstevní rozdIly či případná poškození dodaného zboží je třeba ze strany
kupujÍcÍho uplatnit ihned při převzetí zboží a označit tuto skutečnost na dodací list či
fakturu.
Veškerá práva z vadného plnění se řIdí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a musí být prováděna v písemné formě.
Každá ze smluvních stran nese odpovědnost a způsobenou škodu v rámci platných
právních předpisů a této smlouvy.

III. Kupnícena a platební podmínky

1.

2,

3.

Kupní cena dodávaného zboží se v průběhu obchodu řIdí aktuálním platným ceníkem
prodávajíciho, který je kupujÍcÍmu dostatečně znám a obě smluvní strany považují
kupní cenu podle tohoto ceníku za dostatečně určenou.
Kupující je povinen provést úhradu podle daňového dokladu převodem na účet
prodávajÍcÍho. Dnem zaplaceni je den, kdy byla Částka připsána na účet prodávajÍcÍho.
Pro případ, že kupujĹcÍ nezaplatí v dohodnuté lhůtě odebrané zboží, je stanoven
stranami úrok z prodlení ve výši 0,1% za každý den prodlení z celkové dlužné Částky až
do řádného zaplacení,

lV. Práva a povinnosti smluvních stran

1,

2.

Smluvní stra ny se zavazují touto smlouvou řádně plnit všechny body této smlouvy.
prodávajÍcÍ se zavazuje dodávat zboží v řádné kvalitě, řádně zabalené,
v požadova něm m nožstvi a ve smluvním terminu dodávek zboží.
KupujÍcÍ se zavazuje řádně a v čas odebrat objednané zboží a zaplatit prodávajIcímu
kupní cenu za převzaté zboží.

V. Platnost a výpověd'smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 29. 11. 2019 . Každá smluvní strana je
oprávněna tuto smlouvu důvodně pÍsemne vypovědět. výpovědní lhůta činí 2 měsíce
a počíná běžet od prvního dne měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci doručení výpovědi
druhé straně.
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VI. Závěrečná ustanovení

1. Na vztahy mezi účastníky v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ústa noveni
Občanského zákoníku, jakož i dalších právních předpisů.

2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. To neplatí v případě kontaktních údajů či
bankovních údajů smluvních stran - své údaje smí každá strana změnit jednostranně, a
to pÍsemným oznámením doručeným druhé straně.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
nejpozději dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, v platném znění.

4. ProdávájÍcÍ bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a je povinen uveřejnit tuto smlouvu, a
to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat v zákonem stanovené
lhůtě, v Registru smluv. Za tímto úČelem se smluvní strany zavazují v rámci
kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.

6. Smluvní strany po přečteni této smlouvy prohlašujI, že souhlasí s jejím obsahem, že
tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a
svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za kupujÍcÍho: Za prodávajícího:

V Dobříši d,, 1 O -12: 2019 V d,, 2

l'
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