
RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA ě.5/3ook/2021 

Kupující: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace 
Sídlo: U Trojského zámku 120/3, 171 oo Praha 7 
IČO: 00064459 
DIČ:CZ00064459 
Zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 

Prodávající: Jindřich Blahož 
Sídlo: Řemíčov 29, 391 43 Mladá Vožice 
IČO:� 
DIČ: ---
Bankovm spoJem: PS 
Číslo účtu: 
Tel./fax spojení: 
Zastoupena jednajícím: Jindřich Blahož 
Zapsaná v obchodním rejstříku MÚ Tábor č.j. OŽ/5994/2009/NO/2 

Článek1 
Předmět smlouvy 

1. Prodávající se za podmínek stanovených touto rámcovou smlouvou zavazuje, 
na základě dílčích objednávek, Kupujícímu dodávat a Kupující se zavazuje od 
něj odebírat krmivo pro zoo zvířata, biologické krmivo živé i mražené, okus, 
blíže specifikované v pravidelně aktualizovaných nabídkách prodávajícího 
(dále jen „Krmivo"), a Kupující se zavazuje za toto krmivo Prodávajícímu 
platit, a to ceny dle pravidelně aktualizovaných ceníků Prodávajícího. 

2. Prodávající bere na vědomí, že tato rámcová kupní smlouva není exkluzivní, 
Kupující je oprávněn na základě svého uvážení uzavřít shodnou smlouvu 
s blíže neomezeným okruhem dodavatelů stejných komodit, jako je 
Prodávající. Dále je kupující oprávněn uzavírat jednotlivé kupní smlouvy na 
jednotlivé dodávky (objednávky), ad hoc s dodavateli, kteří s ním nemají 
podepsanou rámcovou kupní smlouvu, a to na základě ekonomické 
výhodnosti. 

3. Kupující objedná každou jednotlivou dodávku Krmiva (dále „Objednávka") 
- elektronickou cestou pomocí e-mailu, jehož přijetí je Prodávající Kupujícímu 
povinen potvrdit, a to nejpozději do 16.00 v den před vlastním dodáním 
Krmiva. Uzavřením této rámcové smlouvy Prodávajícímu nevzniká nárok na 
uzavření jakékoli dílčí objednávky dle této smlouvy. 

Článek2 
Dodání zboží 

1. Prodávající je povmen Krmivo dodat vždy v dohodnutý čas do sídla 
Kupujícího. 

2. Krmivo je dodáno jeho převzetím Kupujícím. Kupující vždy určí osobu 
odpovědnou za převzetí dodaného Krmiva. Tato osoba provede kontrolu 
kvantity a kvality dodaného Krmiva. Kupující je oprávněn svým 
jednostranným rozhodnutím dodávku Krmiva nepřevzít, a to z důvodů 
nevyhovující kvality dodaného Krmiva. V takovém případě je Prodávající 
povinen bez zbytečného odkladu dodané Krmivo odvézt a dodat Kupujícímu 
Krmivo nové, bezvadné, a to vše na své náklady. V Případě odmítnutí převzít 
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Krmivo není Prodávající oprávněn požadovat jakoukoliv úhradu nákladů s tím 
spojených, či podnikat jakékoliv právní kroky na změnu rozhodnutí 
Kupujícího. 

3. Převzetí dodaného Krmiva potvrdí Kupující Prodávajícímu potvrzeným a 
podepsaným dodacím listem či kopií faktury, na kterém bude vyznačeno číslo 
této smlouvy a popis dodaného Krmiva s určením jeho kvantity. 

Článek3 
Platební podmínky 

1. Cena Krmiva je stanovena dle aktuálního ceníku, který je Prodávající povinen 
poskytovat Kupujícímu v týdenních či jiných dohodnutých intervalech 
elektronickou cestou pomocí e-mailu. 

2. Na základě takto zjištěné ceny a za tuto cenu provádí Kupující Objednávku 
způsobem popsaným v článku 1., odst. 3. 

3. Po převzetí Krmiva Kupujícím je Prodávající oprávněn vystavit fakturu, která 
bude mít nejméně 14 denní splatnost od jejího doručení Kupujícímu. 

4. Prodávající není oprávněn účtovat Kupujícímu v případě jeho prodlení se 
zaplacením, jakoukoli smluvní pokutu. Kupující se zavazuje snížit riziko 
prodlení na minimum. 

5. Faktura, kromě náležitostí daňového dokladu bude obsahovat údaje shodné 
s ustanovením článku 2, odst. 3. 

Článek4 
Vady Krmiva 

1. Pokud bude převzaté Krmivo vykazovat vady, je Kupující oprávněn nároky 
z těchto vad uplatňovat u Prodávajícího ve lhůtě 1 dne ode dne dodání Krmiva. 

2. Nároky, které je Kupující oprávněn nárokovat u Prodávajícího jsou zejména: 
a. Náhradní dodání Krmiva bezvadného 
b. Sleva z ceny 
c. Odstoupit částečně nebo zcela od Objednávky (částečně nebo zcela 

zrušit Objednávku) 
Kupující se s Prodávajícím o volbě nároku dohodne. Avšak, pokud se Kupující 
s Prodávajícím o volbě nároku nedohodne, je Kupující oprávněn stanovit 
takový nárok, který mu nejlépe vyhovuje. 

článek s 
Obaly Krmiva 

1. Krmivo je dodáváno v buď nevratných obalech, nebo ve vratných obalech. 

Nevratné obaly likviduje Kupující na vlastní náklady, o vratných vede evidenci. 

Prodávající si vratné obaly na vlastní náklady přebere při příští dodávce 

Krmiva. 

2. V případě, že Kupující při přebírání Krmiva zjistí poškozený vratný obal, je 

Kupující oprávněn takový obal nepřevzít a vrátit jej Prodávajícímu. V případě, 

že Kupující nebo Prodávající zjistí poškozený vratný obal při jeho vracení 

Prodávajícímu, je Kupující povinen poškozený obal nahradit jiným, 

nepoškozeným nebo uhradit. 

Článek6 
Doba trvání smlouvy 
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1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dne 31. prosince 2021. 

1. Kupující může tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, a to na základě 

písemné výpovědi doručené Prodávajícímu Výpověď smlouvy je účinná 

okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

Článek7 
Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku, jakož i dalšími obecně závaznými platnými právními 

předpisy. 

2. Veškeré případné spory vzniklé z této smlouvy, či z jednotlivých Objednávek, je 

možné řešit pouze před příslušnými soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Prodávající bere na vědomí, že Kupující je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, a souhlasí s tím, že text této smlouvy, případně jejích 

dodatků, objednávek na základě této smlouvy, bude zveřejněn prostřednictvím 

Kupujícího v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této 

smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve smlouvě obsažených či 

poskytnutím informace třetím osobám o této smlouvě či podstatných částech 

této smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na 

informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této smlouvy 

nepovažují za obchodní tajemství. 

4. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 

finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly. 

VPraz 
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