1.	file_0.jpg


file_1.wmf


	

2.	
file_2.jpg

file_3.wmf


 
foods 
exoerience & innovotion 

-.IFS 
RÁMCOVÁ KUPNí SMLOUVA 
uzavfená níže (Nedeného dne, měslce a roku mezi; 
AG FOODS Group a. s. 
se sídlem v Srně, Škrobárenská 506/2, PSČ 617 00 
IC:05651531,DIČ:CZ05651531 
zapsanou v obchodnlm rejstřiku vedeném Krajským soudem v Srně 
oddíl S, vložka 7823 
bankovní spojení: KB a.s., 115-4405210207/0100 
zastoupenou    . National Sales Managerem linie Food Service 
(dále jako .Proděvajicl") 
a 
Domov pro seníory Světlo 
se sídlem v Drhovli, Drhovle Zámek 44. PSČ 397 01 
	IČ: 70869812, DIČ: 	, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Sudějovicích 
oddíl Pr, vložka 408, 
bankovní spojení: 
zastoupenou   Ředitelkou 
(dále jako "Kupující") 
(Prodávající a Kupující společně dále jen .Smluvní strany" a každý z nich jednotlivě též jen .smtuvnt strana) 
•• 
I. Ovodní ustanovení 
3.	Smluvní strany prohlašují, že nejsou úpadci ani dlužníky v insolvenčním řízení, a dále že jim není známo, že by proti 
nim byl podán návrh na nařízení exekuce či na jejich majetek vedeno exekuční řízení. V případě, že kterákoli z výše 
uvedených skutečností po dobu trvání této smlouvy nastane čí bude hrozit, je dotčená Smluvní strana povinna o tom 
neprodleně vyrozumět druhou Smluvní stranu. 
4.	Zástupci Smluvních stran prohlašuji, že jsou oprávněni jménem Smluvních stran jednat, podepisovat a činit veškeré 
právní úkony související s uzavřením této smlouvy. 
II. Definice
Nevyplývá-Ii z kontextu něco jiného, mají následující výrazy, jsou-li v této smlouvě (včetně jejích ustanovení výše) 
uvozeny velkým počátečním pfsmenem, pro účely této smlouvy následující význam: 
1.	Zbožím se rozumí produkty vyráběné anebo prodávané Prodávajícím, jejichž specifikace (ke dni uzavření této 
smlouvy) je uvedena v příloze Č. 1 (Ceník Zboží). popř. jsou součástí nabídkového katalogu Prodávajícího. 
2.	Dílčí kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva na Zboží, uzavřená po dobu účinnosti této smlouvy na základě 
Objednávky Kupujícího akceptované Prodávajícím v akceptační lhůtě 3 pracovních dnů od doručení Objednávky 
s tím, že neodmítne-Ii Prodávající akceptovat Objednávku v uvedené akceptační lhůtě, má se za to, že ji přijal. 
Minimálním obsahem Dilčí kupní smlouvy je dohoda Smluvních stran o: 
AG FOODS Group a. s. 
Rejstlíkovhdresa: Škrobárenská 506/2. 617 00 Brno , Česk~ republika. Ič: 0565 1531. DIČ: CZ05651531 
Výrobné·obchodnl centrum: Košikov 72. 59501 Velká Bíteš. Českll republika. T .420566503010. email: info.cz@agfoods.eu 
Bankovní spojeni: Komertnf banka. a. s., {. ů.: 115·4405210207/0100 
Firma je zapsana v obchodním rejstliku vedeném K •• jským soudem y Brné. spisová lniKka B 7823. 
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rozsahu plněni (druhu a množství Zboží, jež má být předmětem koupě), 
době plnění (dodací lhůtě). 
místě dodání. 
výši kupní ceny a její splatnosti. 
3. Občanským zákoníkem se rozumí zákon Č. 89/2012 Sb ,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
4.	Objednávkou se rozumí úkon Kupujícího směřující k uzavřeni Dílčí kupní smlouvy. jehož předmětem je poptávka 
blíže specifikovaného množství a druhu Zboží. V Objednávce dle této smlouvy Kupující uvede alespoň (i) druh a (ii) 
množství Zboží, jehož dodání od Prodávajícího požaduje. 
Objednávky budou přijlmány: 
a.	písemně na adrese: 
AG FOODS Group a.s., z.ákaznické centrum, Košíkov 72, 595 01 Velká Bíteš 
b.	telefonicky na zákaznické lince: 800 627 653 (800 NAPOJE). 
c.	e-mailem: zakaznicke.centrum@agfoods.eu
5. Místem dodání se rozumí provozovna nebo provozovny Kupujícího na adrese: 
Stravovací provoz - Domov pro seniory Světlo, Drhovle Zámek 44, 397 01 Drhovle 
pokud nenl v Dílčí kupní smlouvě sjednáno jinak. 
6.	VOP se rozumí Všeobecné obchodní podmínky AG FOODS Group a.s.. jejichž aktuální znění tvoří přílohu Č. 2 této 
Smlouvy. 
1/1. Předmět smlouvy 
Dodací podmínky 
1.	Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práva povinností Smluvních stran při dodávkách Zboží ze strany 
Prodávajicího Kupujícímu. 
2.	Prodávající se zavazuje, že bude na základě Dílčích kupních ~mluv dodávat Kupujícímu Zboží do Místa dodání a 
Kupující se zavaze]e dodané Zboží odebrat a zaplatit kupní cenu dle ceníku platného v den akceptace příslušné 
Objednávky. 
3.	Není-Ii v Dílčí kupní smlouvě sjednáno jinak, Prodávající se zavazuje dodat Zboží do 3 pracovních dnů od obdržení 
Objednávky. Prodávajlcí nenl povinen akceptovat Objednávku, pokud souhrnná cena objednávaného Zboží 
nedosahuje částky 2.500 Kč (bez DPH). 
4.	Převzetí dodávky Kupujícím se považuje za okamžik dodání Zboží. Nebezpečí škody na dodaném Zboží přechází 
na Kupujícího okamžikem jeho převzetí od Prodávajíclho, nebo jestliže tak Kupující neučiní včas, v době, kdy mu 
Prodávající umožní nakládat se Zbožím a Kupující poruší smlouvu tím, že Zboží nepřevezme. 
5.	O předání a převzetí Zboží dodávaného dle jednotlivé Dílčí kupní smlouvy se Smluvní strany zavazují sepsat záznam 
(přepravní doklad, protokol o předání a převzetí, popř. dodací list), který bude obsahovat (i) označení předávajícího 
a přebírajícího (tj. příslušných zástupců smluvních stran), (ii) místo a (iii) datum předání a převzetí, (iv) množství a 
baleni předávaného Zboží; do záznamu dále vyznačí (v) údaje o případných zjevných vadách Zboží, které byly 
v rámci přejímky Zboží zjištěny, přičemž je ujednáno, že záznamy obsahující údaje o vadách Zboží jsou považovány 
za uplatnění reklamace ze strany Kupujícího. Tímto ujednáním není dotčeno právo Kupujícího na pozdější reklamaci 
skrytých vad Zboží. 
6.	Prodávající je při dodání Zboží oprávněn vyžádat od přebírající osoby za Kupujícího doklad totožnosti za účelem 
identifikace přebírající osoby. V případě odmítnutí prokázání dokladu totožnosti od přebírající osoby. je Prodávající 
oprávněn odmítnou předat Zboží. přičemž takové odmítnuti není považováno za porušení smlouvy ze strany 
Prodávajícího. 

AG FOODS Group a. s. 
Rejslřiková adresa: Skrobárenska 506/2. 617 00 B,no . Česká republika. IC: 0565153 I. Dle: (Z05651531 
Výrobnd-obchodni centrum: Ko~,kov 72. 595 01 Velká Bíteš, éesk..i ,.publika. T >420 566 503 010. etnail: info.cz@agloods.eu 
Bankovni spojeni: Kome,ťni banka .•. s .. č, ú.: 115 4405210207/0100 
Firma je zapsána v obchodnlm rejstfiku vedeném Kraj~ým soudem v Srně. spisová ln.Kk.l B 7823. 
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IV. Cena a platební podmínky 
1.	Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu' za dodané Zboží kupní cenu dle ceníku Prodávajícího platného v den 
akceptace Objednávky. Ceník Zboží ke dni uzavřeni této smlouvy tvoří přílohu Č. 1 této smlouvy. Kupní cena Zboží 
dle Dilčí kupní smlouvy uzavírané na základě této smlouvy se stanoví jako součin ceny za měrnou jednotku 
objednaného Zboží (kilogramy. litry. kusy. palety apod.) dle platného ceníku a počtu měrných jednotek uvedených v 
potvrzené Objednávce. 
2.	Kupni cena je splatná v hotovostí na pokladně v sídle Prodávajícího, na základě faktury Prodávajícího a příjmového 
pokladního dokladu, případně bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího uvedeného 
na faktuře Prodávajícího: kupní cenu za dodané Zboží se Kupující zavazuje uhradit na základě faktury Prodávajícího. 
která je splatná ve lhůtě 14 dni ode dne vystaveni. 
3.	V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je kupující povínen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu 
ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. a to do 10 dnů od doručení písemné výzvy 
Prodávajícího k jejímu zaplacení. Nárok prodávajícího na náhradu škody není tímto ustanovením dotčen. 
4.	Prodávající je oprávněn požadovat u prvních pěti odběrů Zboží Kupujícím, zaplacení faktury v hotovosti. 
5.	Ke kupní ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných a účinných právních předpisů. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den dodání Zboži. 
6. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až okamžikem úplného zaplaceni kupní ceny. 
V. Odpovědnost:za vady. reklamace Zboží 
1.	Jakékoli zjištěné vady (porušení zásilky. chybějící Zboží, neodpovídající šarže Zboží, vady Zboží atd.) či výhrady 
k doručenl zásilky musí být zapsány do přepravního dokladu. který má přepravce u sebe a na který Kupující potvrzuje 
převzetí Zboží v souladu s dodacím listem. V případě dodání zboží prostřednictvím balíkové služby lze reklamaci 
obsahu balíku podat písemně nebo telefonicky v den dodáni, nejpozději však do 24 hodin od dodání. 
2.	Poškozenou nebo neúplnou zásilku není Kupující povinen převzít. Důvody takovéhoto nepřevzetí uvede Kupující se 
svým pod písem (podpisem oprávněné osoby) do přepravního dokladu. 
3.	Reklamace je Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu. nejpozději do 30-tí dnů ode dne jejího uplatnění. Při 
uznání reklamace má Kupující právo na dodání nedodaného zboží, výměnu reklamovaného zboží nebo vrácení 
peněz včetně nákladů spojených s reklamací. 
4.	V ostatním se nároky z vad Zboží řídí VOP a v otázkách tam neupravených relevantními ustanoveními obecně 
závazných právních předpisů. 
VI. Záručnl doba 
1.	Prodávající poskytuje Kupujícímu na Zboží záruku. přičemž délka záruční doby (doba použitelnosti) je uvedena na 
obalech Zboží. 
VII. Řešení sporů 
1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci, 
Místem sudiště je Brno. 
2.	Tato smlouva, jakožto i spory z ní vyplývající, se řrdí právním řádem České republiky. 

AG FOODS Group a. s. 
Reístflkov~ adresa: Škrobárenská 50612. 617 00 Brno. Ceská republika.IC: 05651531. Dlé: CZ05651531 
Výrobn~obchodni centrum: Ko~lkov 72. 59501 Velká Bilcš. Ceská 'Cj)\jblika. T -420 566 S03 010, email: infQ.cz@agtoods.eu 
Bankovní spojení; Komerlní banka. 3. s .. Č. ů.: 115·4405210207/0100 
Firma je zapsán;! v obc.hodnlm reístliku v.-deněm Kr jským soudem y Brně. ,pisová znalka B 7823. 
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VIII. Doba trvání a ukončení smlouvy 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a uzavírá se na dobu neurčitou. 
2.	Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že prodlení Kupujícího se zaplacením (i části) kupní 
ceny delším než jeden měsíc. Odstoupení je účinné doručením druhé smluvní straně, přičemž se zároveň ruší i 
všechny dílčí kupní smlouvy na dodávku Zboží uzavřené na základě této smlouvy, které doposud nebyly splněny 
3.	Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna ukončit smlouvu písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu. Výpovědní 
lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet ode dne následujíc!ho po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. 
IX. Vyšší moc 
1.	V případě, že se některá strana opozdí nebo zdrží v plněni svých závazků daných touto smlouvou vlivem vyšší moci 
(okolnosti mimo možnost kontroly stranou opožděnou nebo zdrženou, jako jsou např. oheň. záplava. nepřátelské 
akce, občanské nepokoje, embarga, vládní zásah), časový plán pro provádění závazků, vyplývajících z této smlouvy 
bude prodloužen o dobu odpovídající době, během které vyšši moc ovlivnila plněni závazků daných touto smlouvou 
a v takových případech žádná ze stran nebude odpovědna za škody způsobené straně druhé. 
2.	Každá ze smluvních stran se může dovolávat vyšší moci pouze v rozsahu jednoho měsíce v kalendářním roce. 
přičemž na vliv vyšší moci je povinna druhou smluvní stranu upozornit písemně od zahájení vlivu vyšší moci. 
X. Doručování
1.	Veškeré písemnosti, oznámení a jna korespondence dle této smlouvy budou zasílány v listinné podobě 
prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo elektronickou cestou či faxem na níže uvedené adresy Smluvnich 
stran: 
Adresa pro doručování Prodávajícímu: 

Název 
Adresa 
e-mall 
 
AG FOODS Group a.s. 
Košíkov 72, 59501 Velká Biteš 	• 
info@agfoods.eu 

Adresa pro doručování Kupujícímu: 
	Název 	Domov pro seníory Světlo 
	Adresa 	uvedená v záhlaví smlouvy 
e-rnail 
2.	Odmítnuti převzetí písemnosti se považuje za její doručeni ke dní odmítnuti převzetí. Písemnosti zasílané jako 
doporučená zásilka budou považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením, nejpozději však třetím dnem 
od oznámení o jejich uložení na poště. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní 
straně změnu své doručovací adresy. 
XI. Společná a závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou Smluvních stran. 
2.	Smluvní strany se dohodly, že Kupující není oprávněn jednostranně započítat jakékoli své pohledávky za 
Prodávajícím vyplývající z této smlouvy proti pohledávkám Prodávajícího za Kupujícím. 
3.	Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím založené touto smlouvou a/nebo Dílčími kupními smlouvami 
uzavřenými na jejím základě se řídí právním řádem České republiky. V záležitostech touto smlouvou neupravených 

AG FOODS Group a. s. 
Rejstfíková adresa: Skrob.irenská 50612. 61700 Srno. Ceska republika. IC: 05651531. DIC: CZ0565153 1 
Výrobntl'obchodní centrum: Košikov 72. 59501 Velká Blt~. Ceská republika. T ,420 566 503 010. emai~ inlo.cz@agtood5.eu 
Bankovní ~poiení: Komer,ní banka. J. s. i: ú: 115·4405210207/0100 
Firma je zapsána v abchodnim rejstřilcu vedeném KrajskVm soudem v Bmé. ,pí"",.} zn;>ékJ B 7823. 
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se přiměřeně použijí ustanovení Občanského zákoníku. 
4.	Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným. zdánlivým či neúčinným. nebude to mít za 
následek neplatnost. zdánlivost či neúčinnost této smlouvy jako celku ani jiných jejích ustanoveni. pokud je takovéto 
neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazuji neplatné, 
zdánlivé či neúčinné ustanoveni nahradit novým platným čí účinným ustanovením, které svým obsahem bude co 
nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení smlouvy. 
5.	Pokud by byla tato smlouva shledána neplatnou. zdánlivou či neúčinnou jako celek, zavazují se Smluvní strany 
bezodkladně po tomto zjištění uzavřít smlouvu novou, která bude v co největší možné míře vycházet z podmínek 
této smlouvy a která svým obsahem bude co nejvěměji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení smlouvy. 
V této nové smlouvě bude odstraněn důvod neplatnosti. zdánlivosti či neúčinnosti a plnění přijatá na základě této 
smlouvy budou započítána na plnění Smluvních stran dle nové smlouvy. 
6. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom. 
7.	Právní poměry z této smlouvy a/nebo Dílčích kupních smluv se dále řídí VOP (všeooecnýrní obchodními podmínkami 
Prodávajícího, které tvoří přílohu Č. 2 této smlouvy). Při rozporu mezi zněním této smlouvy a VOP má přednost tato 
smlouva. Prodávající je oprávněn VOP jednostranně změnit, přičemž o takové změně je Prodávající povinen 
Kupujicího nejméně 14 dni před účinností změny informovat způsobem uvedeným v čI. IX. této smlouvy; pokud 
Kupující se změnou VOP nesouhlasí, je oprávněn z tohoto důvodu smlouvu vypovědět. 
8.	Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
a)	příloha Č. 1 - Aktuálnl ceník zboží 
b)	příloha Č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího 

Za AG FOODS Group a.s. v Brně dne 
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