
výchQvný Ústav, dětský domov se škdou,
škola. střední škola a škoIM jídelna,

Místo 66

. . . -2. 11, 2020RAMCOVA KUPNI SMLOUVA
uzavřená podle § 409 a násl. obchodního zákoníku mezi těmito sm|uvnm,str m ,L "

KupujícÍm: výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, stře=šC|:', "'" 4/ľo

školní jídelna Místo
se sídlem: 431 58 Místo 66
zastoupeným:
Bankovní spojení: 3?43744'" 1/' QÉ'd
IČO: 61345741
DIČ:

a

Prodávajícím:
se sídlem: Tepelská 551/5, 353 01 Mariánské Lázně
Zastoupeným: F.Jaurisem
Bankovní spojení: kb M.Lázně č.ú. 198642331/0100
IČO: 18691471
DIČ: CZ490407245
Zivnostenský list vydán Městským úřadem v Mar.Láznich pod č.j.0473/UH/92/ML.

takto:

.Předmět plnění
prodávajícI se zavazuje dodat kupujícknu zboží dle osobního výběru nebo objednávky.

ll.
Cena

Kupující se zavazuje zaplatit za dodané zboží kupní cenu dle ceníku a vystavené faktury
dodavatele.

Doba plnění
prodávající se zavazuje dodat objednané zboží odběrateli po přijetí objednávky ve
sjednané lhůtě.

lV.
Místo plnění

Dodání zboží se uskuteční předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujÍcÍho nebo
přímo odběrateli v místě určení.

V.
Nabytí vlastnického práva ke zboží

Platí ustanovení § 443 odst. 1 a odst. 2 obchodního zákoníku



VI.
Nebezpečí škody na zboží

Platí ustanovení §§ 455, 456, 457 obchodního zákoníku.

VIl.
Odpovědnost za vady zboží

prodávající přejímá záruku za jakost v rozsahu záruční lhůty nebo doby trvanlivosti nebo
použitelnosti dodávaného zboží, vyznačené na jeho obalu.

VIII.
Platební podmínky

1. Právo na zaplacení ceny vzniká prodávajícímu řádným splněním jeho závazku
způsobem a v místě plnění v souladu s touto smlouvou.
2. Dohodou účastníků této smlouvy se sjednává povinnost kupujícího zaplatit
prodávajícímu kupní cenu nejpozději do 14 dnů poté, kdy obdrží od prodávajícího její
vyúčtování formou faktury.

lX.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodané zboží uhradí kupující
prodávajíchnu smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

X.
Obaly a balení

Zboží bude baleno ve standardních obalech dle ČSN.
Právní vztahy, vzniklé hospodařením s vratnými obaly se řídí ustanovením § 179 dříve
platného hospodářského zákoníku v celém rozsahu, čímž se toto ustanovení stává
součásti této smlouvy jako smluvní ujednání.

XI.
Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit, nebo zrušit pouze oboustranným písemným projevem
smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy.
3.Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1
vyhotovení.

Mariánské Lázně

02. 11. 2020 ,
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