
KUPNÍ SMLOUVA

Smluvnistrany

Dodavatel:
Obchodní název:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovníspojenŕ
zastoupený:

Valdemar Holický
Cukrárna Valma
Družstevní 1060, 534 01, Holice
42259967
CZ521113030
1207235389/0800

na straně jedné

Odběratel:
kontaktní adresa:
lČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
zastoupený:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
72050250
Česká národní ban ká
11234881/0710
Renatou Kaň kovou, náměstkem ředitele krajského řed jte|ství pro ekonomiku

na straně druhé

uzavřely ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, tuto kupnjsm|ouvu:

P

Předmět plněni

Touto smlouvou smluvní strany sjednáváji podmínky dodávek zboží dodavatelem a jejich odběru odběratelem.

Sortiment nabízeného zboží a jeho cena jsou dány aktuálním nabídkovým listem s ceníkem dodavatele
akceptovaného odběratelem, pokud se smluvnIstrany nedohodnou na jiném druhu zboží nebo kupní ceně.

||.
Ob jednávka zboží odběratelem

Odběratel může podávat objednávky na zboží e-mailem, písemně, telefonicky, nebo osobně pracovníkovi dodavatele
dodávajŔňho zboží, a to vždy alespoň jeden den předcházejÍcÍdni dodávky zboží.

Ill.
Místo a způsob dodánÍzboži

Dodavatel se zavazuje dodat objednané zbožído místa:
al Účelové zařízení Trpišov, Trpišov 5, 538 21 Slatiňany, nebo
b/ Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Kantýna, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice, nebo
cl Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Kuchyň, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice, nebo
d/ skladový areál Policie ČR, OpočInek 57, 530 02 Pardubice VI - OpočInek, nebo
e/ Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, ÚO Chrudim, Kantýna, Průmyslová 1478, 537 01 Chrudim
Místo dodáni bude určené v objednávce, dle potřeb odběratele.

l



Osoby oprávněné k převzetí zboží za odběratele: provozář(ka), kuchař(ka), účetní kantýny, prodavač(ka) kantýny,
pověřený pracovník oddělení materiálně technického zabezpečení, nebo pověřený pracovník proviantního odděleni,
potvrdí převzaté zboží na dodacím listu, který opatří čitelným jménem, podpisem a příslušným razítkem.
Dodavatel se zavazuje dodávat zboží v kvalitě a s označením odpovídajÍcÍ platným právním předpisům. Dodavatel
zaručuje naprostou zdravotní nezávadnost dodávaného zboží.

lV.
Cena zboží a fakturace

Cena zboží je dána, pokud se smluvní strany nedohodnou na ceně jiné, aktuálním nabídkovým listem s ceníkem
dodavatele a akceptací ceníku odběratelem vyjádřenou podáním objednávky.
Akceptaci objednávky odběratele dodavatelem se uzavírá kupní smlouva mezi smluvními stranami o konkrétním
druhu, množství, kupní ceně, době a místě dodání zboží.
Dodavatel vystaví odběrateli za dodané zbožifakturu se lhůtou splatnosti 21 dnů od jejího doručenIodběrateli.
Příslušné faktury bude dodavatel zasílat odběrateli na adresu dodání zboží, nebo je doručí osobně osobě oprávněné
k převzetí zboží při dodávce objednaného zboží. Faktury lze zaslat i elektronicky na e-mailovou adresu, kterou sdělí
odběratel při objednání zboží.

V,
Platnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněni v
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že případné prodloužení platnosti smlouvy je možné písemným dodatkem
k této smlouvě.
Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, počínaje dnem účinnosti této smlouvy, do 31. 12. 2023.
Platnost smlouvy končí:
aj písemnou dohodou stran ke sjednanému datu, nebo
b/ výpovědi kterékoliv ze smluvních stran, s třÍměsÍční výpovědní lhůtou, nebo
c/ uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána.

VI.
Ostatní ujednání

Právni vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řIdí příslušnýM právními předpisy.
Tato smlouva na hrazuje a ruší všechny předchozí smlouvy se stejným nebo obdobným předmětem plněni uzavřené
mezi Dodavatelem a Odběratelem.
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků.
Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.
Smluvní strany potvrzuji, že si smlouvu přečetly, souhlasI s jejím obsahem, že nebyla uzavřena v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojujísvé podpisy.

V Pardubicích dne 01. 10. 2020
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