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Kupní smlouva na dodávkv

potravin pro školní jídelny dle § 2079 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Dodavatel: Gastro Instant spol.s.r.o.
Zastoupen: jednatelkou Martinou Sobotkovou
Sldto provozovny: Československé armády 638,281 61 Kouřim
IČO: 463 532 59
DIČ: CZ 46353259
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Č.Ú. 0073732843/0300

Objednatel: Základní škola Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 124
Okres Žďár nad Sázavou

Zastoupen: Mgr. Otto Ondráčkem
Sídlo: Vratislavovo náměstí 124, Nové Město na Moravě
IČO: 70284725
DIČ: CZ70284725
Bankovní spojení: 3836751/0100

II. Předmět a místo plnění
1. Předmětem smlouvy jsou dodávky potravin do školní jídelny. ZŠ v Novém Městě na Moravě,

Vratislavovo náměstí 124, okres Žd'ár nad Sázavou.
Množství a sortiment je uveden v příloze číslo 1 této smlouvy.
Veškeré dodávky potravin budou prováděny na základě dílčích objednávek podaných
oprávněnou osobou objednatele. Za objednavatele jsou oprávněni dílčí objednávky
vyřizovat Vlasta Palcová a Hana Nedělová. Objednávka může být provedena
telefonicky, e-mailem nebo faxem na kontakty zhotovitele uvedené v této smlouvě.
Předpokládaný objem dodávky uvedený v Plánovaném rozsahu dodávky u jednotlivých
položek není pro objednatele závazný. Objednatel bude u dodavatele objednávat potraviny
dle skutečné potřeby školní jídelny. Pro dodavatele jsou závazné jednotkové ceny uvedené
v jeho nabídce na veřejnou zakázku "Nákup potravin pro školní jídelny v Novém Městě na
Moravě na období 1-6/2017", a to po celou dobu realizace dodávek. Tyto ceny bude
dodavatel fakturovat po celou dobu platnosti smlouvy.

III. Závazky dodavatele
1. Tato smlouva se uzavírána na základě veřejné zakázky .Nékuo potravin pro školní jídelny v

Novém Městě na Moravě na období1-6/2017".
2. Pro dodavatele je proto závazná zadávací dokumentace veřejné zakázky. Dále jsou pro

dodavatele závazné všechny údaje uvedené v jeho nabídce do uvedené veřejné soutěže,
která se stává nedílnou součásti této smlouvy - příloha číslo 1. Příloha číslo 1 je pro
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dodavatele závazná po celou dobu platnosti smlouvy. Dodavatel se zavazuje dodávat
potraviny v odpovídající kvalitě pro školní jídelny a musí splňovat z pohledu kvality všechny
příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast tzn. 1.
jakost.

3. Všechny dodávky jím dodané musí odpovídat kvalitou a hygienickou nezávadností platným
normám a platné legislativě pro tuto činnost.

4. Kontaktnl osobou dodavatele pro objednávání dodávek je Martina Sobotková, tel. pro
objednání dodávek: 321 783697, mobil: 603 580 740, E-mail: kourim@gaslroinstant.cz

5. Dodavatel se zavazuje upozorňovat objednatele na možný vznik závad a zároveň navrhovat
řešení pro jejich předcházení, nebo odstranění.

6. Dodavatel s každou dodávkou předá objednateli dodací list, na kterém bude uveden
sortiment, množství a jednotkové ceny všech dodaných výrobků. Pověřený zástupce
objednatele převezme od dodavatele dodávku a potvrdí dodavateli převzetí dodaných
potravin. Dodávka potravin proběhne v termínu max. 4 pracovních dnů ode dne objednání.

IV. Závazky objednatele
1. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli cenu za dodávky dle jednotkových cen uvedených

v příloze číslo 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje převzít řádně objednané a dodané potraviny v předepsané kvalitě

bez vad.
Za objednavatele jsou oprávněni dílčí dodávky přebírat a potvrzovat Vlasta Palcová a Hana
Nedělová.

V. Platební a cenové podmínky
1. Dodavatel bude objednateli fakturovat objednané a převzaté potraviny jedenkrát za

měsíc.
2. Úhrada za dodané potraviny bude objednatelem provedena na základě faktury-daňového

dokladu se splatností 14 dní od data doručení faktury objednateli. Faktura musí být v souladu
s údaji na odsouhlaseném dodacím listu. Dnem splatnosti se rozumí připsání účtované
částky na účet zhotovitele.

3. Ceny uvedené v příloze číslo 1 jsou uvedeny bez DPH a včetně DPH a jsou platné od 1.1.
2017 do 30.6. 2017.

4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

VI. Obecná ustanovení
1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. Změny nebo doplňky

smlouvy mohou být prováděny pouze písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 1.1. 2017 do 30.6.2017.
3. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu
nebo dobrým mravům, nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s nim zadavatel uzavřel
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům výběrového řízení nedopustil
žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

5. V ostatních případech může být smlouva vypovězena pouze písemnou formou. Výpovědní
doba smlouvy je jeden měsíce a začíná běžet první den měsíce následujícího po dni



doručení výpovědi.
6. Výpovědí nejsou dotčeny vzájemné oprávněné závazky obou stran, vzniklé v době trvání

smlouvy.
7. V záležitostech neupravených výslovně smlouvou se strany řídí ustanoveními občanského

zákoníku. Případné spory vzniklé v příčinné souvislosti s plněním této smlouvy budou řešeny
příslušným soudem.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálních výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden.

V k-OUVHI dne: J.J.1. .201f.- V Novém Městě na Moravě dne: 17. 1. 2016
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Gastro Instant spol.s.r.o,
(Martina Sobotková, jednatelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Objednatel: SOVÉ MĚSTO NA MORAvl!,

VratiSlavo~o ' ~Sti 4
~ , / o~ár iSáza.,? U.~. /1"" ~/?J~' .•

Základní škola Nové Město na Moravě
Mgr. Otto Ondráček, ředitel školy


