
Kupní rámcová smlouva
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

l. Obchodní
Sídlo:
IČO:
DIČ,

jméno: GASTROPLUS LOUNY s.r.o.
Rybalkova 2128, 440 01 Louny
28714857

Jednatel:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
Zapsáno:
Tel., fax:
e-mail:
(jako prodávající)

a

CZ 28714857

ČSOB Louny
234 019 556 /0300
Obchod. rejstř. Krajského soudu v Ústí n. L. odd. C, vložka 28253

na straně jedné

2. Obchodní jméno:

Sídlo:
IČO:
Zastoupení:
Bank. spojení:
Tel., fax:
e-inaiF

výchovný ústav, dětský domov se Školou, základní škola,
střední Škola a Školní jídelna, Místo 66
Místo 66, 431 58 Místo
6134741

- ředitelkou
37437441/0710

ID: rdhyzyv
(jako kupující) na straně druhé

o dodávkách zboží

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávájící se zavazuje dodat kupujícímu zboží (potravinářské a jiné) a to v množství a v době plnění podle
objednávky kupujícího. Dodávka zboží zahrnuje i sortiment firem VITANA, KNORR, BONDUELLE, NESTLE
a MODRÁ LINIE s kterými má prodávající zpracovány obchodní smlouvy.

2. Objednávka zboží se provádí:
a) písemnou formou — ob,jednávkové listy,
b) telefonicky na číslech prodávajícího výše uvedených,
C) obchodním zástupcem prodávájícího,
d) řidičem prodávajícího,
e) e-mailem na: obiednavky@.gastroplusln.cz

3. Termín ukonČení objednávek se stanovuje na 13.00 hod. 1 den před předpokládaným dnem plnění dodávky zboží.

II.

Povinnosti prodávájícího

4. Prodávájící je povinen zboží dodat podle podmínek uvedených v objednávce:
a) vozidlem prodávajícího

5. K převodu vlastnického práva na kupujícího dochází dnem úplného zaplacení kupní ceny.
6. Prodávájící je povinen předat kupujícímu dodací listy — daňový doklad, jež jsou nutné k převzetí, dispozici o

užívání zboží, popřípadě další doklady vymíněné v objednávce.
7. Daňový doklad je povinen prodávající dodat včas.
8. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení dle objednávky. Nejsou-li tato

ustanovení konkrétně specifikována, platí ustanovení Obchodního zákoníku.
9. Porušení ustanovení předchozího odstavce této smlouvy zakládá právo kupujícího na nároky z vad zboží podle

Občanského zákoníku.
10. Odpovědnost prodávájícího za jakost a záruční lhůty se řídí příslušnými právními předpisy. Prodávájící

nezodpovídá za vady vzniklé v provozu kupujícího neodborným skladováním, manipulací, či zásahem osoby,
která nebyla oprávněna se zbožím manipulovat apod.



11. Prodávájící odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží v okamžiku přechodu na odběratele. zjištěné zjevné
kvalitativní nebo kvantitativní vady musí kupující reklamovat ihned při přejímce zboží a prodávájící ji musí
okamžitě vyřídit (zaujmout své stanovisko). Dodatečné reklamace nebudou prodávájícím uznány.

III.

Povinnosti kupujícího

12. Kupující je povinen zaplatit za dodané zboží kupní cenu, dle předem dodaného ceníku.
13. Kupní cena je stanovena dohodou tím, Že kupující podepíše, resp. potvrdí dodací list, kde je cena za jednotku

mnoŽství uvedena
14. Právo na úhradu kupní ceny vzniká prodávájícímu dnem splnění dodávky. Termín splatnosti faktur je 14 dní od

převzetí faktury, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
15. Kupující je povinen v případě zrušení nebo prodeje své provozovny tuto skutečnost oznámit neprodleně

prodávajícímu.

IV.

Platební podmínky

16. Za pozdní úhradu faktury je kupující povinen zaplatit za každý den prodlení úrok ve výši 0,02 % dlužné částky.
17. Kupující je povinen na převodních příkazech uvádět jako variabilní symbol číslo faktury.

V.

Další ujednání

18. Dodávky budou zaplaceny bankovníni převodem na účet prodávájícího, který je uvedený v záhlaví této smlouvy
a to na základě obdržené faktury.

VI.

Závěrečné ustanovení

19. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
20. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichŽ každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrŽí

po jednom vyhotovení.
21. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními

zástupci obou smluvních stran.
22. Tato smlouva nabývá pjatnosti okamŽikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem

zveřejnění v registru smluv.
23. Strana kupujícího výchovný ústav, dětský domov se Školou, základní Škola, střední škola a Školní jídelna, Místo

66 je povinným subjektem pro zveřejňování smluv v registru smluv.
24. Předmět plnění této smlouvy byl plněn již přede dnem platnosti a úČinnosti této smlouvy. Smluvní strany

prohlaŠují, Že toto plnění nebylo v rozporu s oprávněnými zájmy žádné ze Smluvních stran a považují je za
plnění podle této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním
nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

25. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího
uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v této smlouvě, budou
splněna podle sjednaných podmínek

26. Smluvní strany prohlašují, že k této smlouvě přistoupily po vzájemném předchozím jednání a že odpovídá pravé
vůli, na důkaz Čehož připojují podpisy svých statutárních zástupců.

27. Obě strany mohou odstoupit po vzájemné dohodě stanovených smlouvou. výpověď' musí být podána písemně a
počítá se od 1. dne následujícího měsíce.

28. Smlouva se uzavírá na dobu neurČitou.

V Lounech dne .A": O

Rytá
fC:' 148

.

V Místě dne 14. 03. 2020

za kupujícíh

Datum: 2020.03.14
17:54:32 +01'00'


