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Bidfood Czech Republic, s.r.o. 
Kralupy nad Vltavou, V Růžovém údolí 553, PSČ 278 01 

osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 134253 

 

Rámcová kupní smlouva o dodávkách zboží 

 
č. Zoo a BZ:  3 / C / 21 

 

 
mezi: 

 

Obchodní firma:  Bidfood Czech Republic s.r.o. 

Sídlo:   Kralupy nad Vltavou, V Růžovém údolí 553, PSČ 278 01 

IČ: 28234642   DIČ: CZ28234642 

Osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134253 

Bankovní spojení: ……………………. 

Číslo účtu:  ……………………. 

Osoba pověřená jednat za prodávajícího:  František Koucký 

Telefon, fax, e-mail pobočky:  ……………..; …………………….. 

 

(dále jen „Bidfood“) 

 

a 

 

Obchodní firma/Jméno: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace   

Sídlo/místo podnikání: Pod Vinicemi 9, 301 00 Plzeň      

IČ: 00377015   DIČ:  CZ00377015    

Podnikatelské oprávnění:  výpis z obchodního rejstříku / výpis z živnostenského rejstříku 

Jedná: Ing. Jiří Trávníček, ředitel  

Bankovní spojení: ……………….     

Osoba pověřená jednat za kupujícího:p.Sýkora   

Telefon, fax, e-mail: ……………….. ; ……………….  

(dále jen „Zoo a BZ“) 

 

                                                                                   Preambule 

 

Bidfood je dodavatel čerstvých, mražených, chlazených a suchých potravin i nepotravinářského zboží. Zoo a BZ 

nakupuje zboží společnosti Bidfood do svých gastro provozoven prostřednictvím jejich nájemců uvedených v příloze 

č.1 této smlouvy. 

 

                                                                          I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je vymezení vzájemných obchodních vztahů mezi Zoo a BZ a společností Bidfood. 

 

II. Obchodní podmínky 

1. V areálu Zoo a BZ města Plzeň jsou umístěny provozy s občerstvením ve vlastnictví Zoo a BZ, uvedené v příloze    

č. 1. této smlouvy, které jsou pronajímány jednotlivým nájemcům.  

2. Bidfood se zavazuje poskytnout Zoo a BZ roční zpětný bonus ve výši 3% a to včetně bramborových výrobků  

z realizovaných ročních obratů jednotlivých nájemců provozoven. Vždy počítáno z faktur včas zaplacených bez DPH 

v zákonné sazbě. 

3. Do zpětného ročního bonusu nebude započítáván prodej zmrzlinových výrobků. 

4. Dohodnutý zpětný bonus bude splatný bezhotovostně na výše uvedený účet Zoo a BZ jednou ročně po vyúčtování 

k 31.prosinci v každém roce trvání smlouvy se splatností nejdéle k 31.lednu následujícího roku. 

 

III. Dodací podmínky 

1. Místem dodání zboží je areál Zoo a BZ města Plzně, kde jsou umístěny provozovny s občerstvením ve vlastnictví 

Zoo  a BZ uvedené v příloze č.1. této smlouvy, které jsou pronajímány jednotlivým nájemcům. Při jakékoliv změně 

těchto nájemců, je ZOO a BZ povinna informovat Bidfood. Nový nájemce v tomto případě bude dodržovat podmínky 

vyplývající z této Smlouvy o dodávkách zboží. 
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2. Bidfood je povinen respektovat úplný zákaz vjezdu a výjezdu všech motorových vozidel do celého areálu Zoo 

a BZ města Plzně po 9:00 hodině ranní a to bez vyjímky! Z tohoto důvodu se Bidfood zavazuje k důslednému 

dodržování zásobování provozoven v hlavní sezoně (od 1.4. do 31.10.) od 7:00 do 8:30 hodin, ostatní měsíce od 8:00 do 

9:00 hodin. Opakované porušení tohoto ujednání, bude považováno za porušení smluvních povinností nájemce a 

důvodem pro vypovězení této smlouvy.  

 

IV. Doba trvání smlouvy, ostatní smluvní ujednání 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2021 do 31.12.2023. Platnost této smlouvy může být ukončena 

dohodou smluvních stran, případně výpovědí. Výpovědní lhůta činí 30 dnů ode dne písemného doručení 

výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena třetí den po 

prokazatelném odeslání. V případě předčasného ukončení platnosti smlouvy bude provedeno poměrnou částí 

finanční vypořádání k poslednímu dni ukončení smlouvy. 

     

V. Závěrečná ustanovení 

 

1.  Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy z této smlouvy zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

 

2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech a oba mají platnost originálu. Každá ze stran obdrží jedno 

vyhotovení. 

 

3. Všechny změny a dodatky k této smlouvě včetně příloh musí být smluvními stranami vzájemně odsouhlaseny a 

podepsány oprávněnými osobami a učiněny písemně. 

 

4. Smluvní strany po pečlivém přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na 

základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni a ni za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své podpisy. 

 

5. Bidfood uděluje tímto klientovi plný neomezený souhlas k tomu, aby Zoo a BZ, jím pověřená osoba nebo 

orgány statutárního města Plzně uchovávaly, evidovaly a používaly osobní údaje společnosti Bidfood a to 

především za evidenčními, informačními a obdobnými účely. Současně si je Bidfood vědom, že tyto osobní 

údaje mohou být součástí usnesení orgánů města Plzně či orgánů jeho městských obvodů, které jsou podle 

zákona o obcích veřejně přístupná a s tímto výslovně souhlasí. Bidfood se zavazuje, že prokazatelným 

způsobem sdělí všechny změny těchto osobních údajů. 

 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada 

města Plzně, příspěvková organizace.   

 

7. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a 

povinností z něj vzniklé se řídí touto rámcovou kupní smlouvou o dodávkách zboží. 

 

Přílohou smlouvy je Příloha č.1. Seznam provozoven a jejích nájemců v areálu Zoo a BZ města Plzně 

 

 

Dne 28. 12. 2020 v Kralupech nad Vltavou   Dne 29.12.2020 v Plzni 

 

 

 

 

 

 

 

                               

prodávající                     kupující 

Bidfood Czech Republic s.r.o.                  Ing. Jiří Trávníček, ředitel 

 (jméno, podpis, razítko)                                                                  (jméno, podpis, razítko):  

 


