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Rámcová kupní 8mlouva

l. Smluvní strany

Stnôdnf škola Brno, Charbulova, pHspcvková organizace
pnmvková organizace JMK, znzovacl /istinac./2CV5 ze dne 30. 4. 2015
se ddlem Charbulova 1072/106, 818 00 Brno
Zasbupená reditdkou školy RNDr. janou Markovou
IC: 60552255
DIC. CZ60552255

Firma: KARS, spoL b r. o.
se 8fd|em: Kolište 142/49, 60200 Brno
zastoupená: Ing. Dušanem sýkorou
lC: 49975790
DIC: CZ49975790

(dále jen pmdávajfcf)

Smluvní strany se výslovne dohodly, že veškerá práva a povinnosti upravená touto smlouvou, jakož
i pmva a povinnosu z této 8m(ouvy vyptývajlcf, budou rešit podle pKslušných ustanovenl zákona
c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník, v platném znení (dále jen ,obcanský zákonlr).

It. PIbdmet smlouvy
1. PNdmeWn smlouvy je závazek prodávajlclho dodat kupujklmu osobní ochranné pracovnl

pomucky - pracovnl obleceni a obuv pm zamestnance a žáky školy pro školnf rok 2021/2022
dle cenové nabídky ze dne 24. 6. 2021. Tato smlouva upravuje zákiadnl vztahy mezi kupujfclm
a prodávajfclm týkajlclch se dodávek zbožl kupujlcfmu.

2. Realizace plneni bude pruvedana na základe jmenných wnamu zamestnancu dle pracovnlho
zarazení a žáku školy dle oboru vzdelánL Seznamy zamestnancu a žáku, vcetne jejich
doplnených pQžadovaných vdikostf odevu a obuvi, budou pmdávajíchnu dodány do 31. 7.
2021. jména zamestnancu a žáku, Wrf nastoupí do školy v prubehu školnlho roku 2021/2022
budou písemne oznámeny pmdávajfcímu, vcetne pracovní pozice nebo oboru vzdelání.

3. Zboží bude v pažadované jakosti a kvalite cdpovídajfcl jeho použití vydáno zamutnancum a
žákum db jmenných seznamu na základó poukázek poUytnutých ôkolou. jednotlivé
odbeíy budou potvrzovány v seznamech dodaných kupujlchn,

4. Npujlcl se zavazuje za odebrané zboží zaplatit kupní cenu.
5. Pmdávajfcí poskytne slevu 10% z aktuální platné pultové ceny zamestnancum a žákum školy,

kterí se pmkážl platným zamesmaneckým a studijním prukazem ci jiným mlevantnfm dokladem,
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na další nákup osobních ochranných pracovních pomucek nad rámec nákupu hrazených
školou.

Ill. MNtO a tormín pInenf
1. Místem plnenl bude provozovna prodávajlclho na adrese: Kolište 14219, Brno.

Termln dodání zbaZl:
Zamestnanci od 16. 8. 2021 do 30. 9. 2021
žáci od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021

2. V prfpade dodatecného nástupu nových zamestnancu a žáku behem školnfho roku je temfn
dodánl a fakturace ihned po odebrání zboZl. Plnenl na základe této smlouvy bude do 30. 6.
2022.

N. Kupní cena
1. Kupní cena bude stanovena vždy podle skutecného poctu odebraných kusu na základe cen

uvedených v nabídce. Cenová specifikace je pHlohou c. 1 této smlouvy a je její nedllnou
soucástí. Ceny budou uvedeny vždy bez DPH, 8 vyc%lenou 8azbolj DPH a vcetne DPH. Ceny
uvedené v nabldce jsou konecné a nebudou meneny.

2. Cena za odebrané zboží bude kupujlcfm uhrazena na základe danového dokladu - faktury,
vydávené prodávajfclm po rádném dodání zbQž[ bez vad. Danový doklad musl krome
nákžrbstl stanovených obecne závaznými pnávnlmi pNdpisy obsahovat tyto údaje:

a) Oznacení faktury a její císlo,
b) Název, sídlo, IC a dic prodávajfcfho a jeho bankovní spojenf,
C) Název a $[d|o, lC a DIC kupujlclho,

d) Fakturovanou cástku,
e) Datum vystavení fáktuty,
f) Datum uskutecnení zdanitelného plnenf,
g) sp|amost,
h) K fakture musí být pnložen/y/ dodací list/y/ za fäkturované zboží poNmný/é/ kupujíclm a

seznamy s poNaenfm prevzetf.
3. Termln splatnogti vystavené fäktwy cinl 30 dnu ode dne doruceni kktury kupujlcfmu.
4. Faktura bude zadána poštou na admu školy nebo elektronicky na e-mailovou adresu

poaatdna@s$pQsbmo.cz
5. Kupujícl je optávnen pred uplynutím lhuty splatnosti faktury vrátit bez zaplacenl fakturu, která

neobsahuje náležltosú stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybne
nebo nesouhlaskli kupujlcf 8e zaslaným soupisem predávaného zbožl. pmdávajlcf je povinen
nespnávnosu fäktury opravit (pHp. vyhotovit novou fäkturu). V takovém prípade není kupujfcl
v pmdlenf se zaplacenfm ceny zboží. Lhuta splatnosu zacne bežet znovu dorucenfm nové, ci
opravené fakhjly.

6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsánl fiakturované kupní ceny
z bankovního úctu kupujklho.

7. Kupujlcl nabývá vlastnlcké právo ke zboží uhrazením kupnl ceny z úctu kupujlcfho ve prospech
úctu pmdávaj[c[ho uvedeného ve smlouve.

8, pmdávajfcí prohlašuje a poNrzuja, že k datu podpisu smlouvy nenf nespolehlivým plátmm ve
smyslu § 106a zákona c. 235/2004 Sb., o daniz pridané hodnoty, ve znenf pozdejších predpisu,
a soucasne není v podavenf a ani nijak nehrozf, že v dobe do 8p|atnosti penežitých plnenf
kupujfcfho podle této smlouvy bude v postavenf, kdy nemuže plnit své danové povinnoú
z hlediska DPH vuci svému spnávci dane.

0. Nebezpecí škody na zbažl plécházl na kupujlcfho okamžikem pIbvzetf zbažf od plodáyajfcího.
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Bude-li kupujlcfmu zpusobena škoda, pri plnenf dle této smlouvy, v dusledku plnení dle této
smlouvy nebo pm porušeni povinností dle této smlouvy, je pmdávajlcf povinen tuto škodu
nahradit.

V. Ostatnf uj0dnánl
1. V prípade nedodrženi terminu dodání a odebnání zbažf ze stnany pmdávaj[c(ho, v prípade

nepkvzetl zboží ze strany kupujfclho z duvodu vad zbožl nebo v prípade pmdlenf
pmdávajlcfho s odstranením vad zboží je prodávajfcf povinen uhradit kupuj1c%u smluvní
pokutu ve výši 0,05 % za každý zapocatý den prodlení.

2. Kupujfcl je povinen zaplatit prodávajlclmu za pmdlenl s úhradou faktury po sjednané lhute
splatnod úrok z pnodlenl ve výši 0,05 % z dlužné cástky za každý zapocatý den prodlení.

3. Zaplacenlm smluvní pokuty a útoku z pmdlenl není dotcen nátok smluvnlch stran na náhmdu
škody ani povinnost prodáva]íclho rádne dodat zboží.

4. Za podstatné porušenf smlouvy prodávajfcfm, kteN zakládá právo kupujfclho na odstoupenf
od této 8mlouvy se považuje zejména:
a) Prodlení pmdávajíclho s dodáním zboží o vIce než deset dnl
b) Neodstmnenl vad zboží ve lhute do 10 dní
c) Postup pmdávajlclho pri dodání zboží v mzporu s pokyny kupujlclho dle CIjI smlouvy

5. Kupujlcl je dále oprávnen od Wto smlouvy odstoupit v prlpade, že:
a) Vuci majetku pmdávajlclho probíhá insolvencnl rfzenf, v nemž bylo vydáno mzhodnud o

úpadku, pokud b pnávnl plbdpisy umožnují
b) lnsdvencnl návrh na prodávajfcfho byl zamítnut pmto, že majetek pmdávajlcího

nepostacuje k úhrade nákladu insolventnlho rízeni
c) pmdávajícf vstoupí do likvidace.

VI. Záruka
1. Zárucní doba zbožl ciní 2 mky ode dne predánl zbožl kupujlcfmu. Plodáva]Íc[ rucl za jakost

zboží a odpovídá za vady zboží dle této smlouvy po celou dobu zárucnl doby. pncdávajicf tímto
prejímá závazek, že zboží po tuto dobu zpusobilé pm použití k obvyklému úcelu nebo si po tuto
dobu zachová obvyklé v|a8tnostL Zárucnl doba nebeží po dobu, po kterou kupujlcl nemuže
užívat zbožf pro jeho vady.

2, prodávajfcí neodpovfdá za vady, které v dusledku nevhodného použltf nebo uskladnenl
zpusobil kupujfcf. Podmlnky zacházení se zbožím jsou v ceském jazyce SOLlCá8t[ dodávky
zboží.

3. Reklamace vad mu8[ být provedena písemne. prodávajlcf se zavazuje oMamované vady
odsfnanitve lhute 10 dnu ode dne oznámení vady, pokud se strany nedohodnou jinak. Pošbvné
mklamovaného zboží a jeho výmeny hradí pmdávajíc[.

VII. Záverecná ujodnáM
1. Tato smlouva rnUž8 být menena a doplnována pouze pMrnnými a cklovanými dodatky.
2. Tato smlouva se uzavlrá do 30. 6. 2022 s platností ode dne podpisu obema smluvními stranami

a úcinnosti dnem zverejnení smlouvy v registru smluv.
3. Od Wto smlouvy lze jednostranne odstoupiti bez udánl. duvodu. výpovednf lhuta jejeden mesfc

a zacíná bežet od prvního dne mesíce nádedujlcfho po meslci dorucenfvýpovedi druhé stnane.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvisbU s reallzad smlouvy budou

rešeny smírnou cestou a vzájemnou dohodcu. Nedojde-li k dohode, budou spory Ibseny soudnf
c8sbu u vecne príslušného soudu v Brne.
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5. Smlwnl 8tmny souhlasl s poskytnutím inhrmacf o smlouve v rozsahu zákona o svobodném
prístupu k infbrmaclm.

6. pmdávajlcl prohlašuje, že byl seznámen se skutecností, že tato smlouva a s ní spojené
dokumentu budou zveFejneny na webové adrese https:/kakalkL=ezk=ce&L s cÍmž
výslovne souh!asL

7. Tato smlouva bude uverejnena pmtMnictvim mgisbu 8m|uv postupem dle zákona c.
34012015 Sb., o zvIáštnlch podmlnkách uclnnosú nekterých smluv, uvereýnovánl techb smluv
a o registru smluv, v platném znenl. Smluvní strany se dohodly, že uvel\e]nenf v registru Bmluv
(ISRS) provede objednatel.

8, Tao smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech z toho dva obdäl kupujfcl a jeden prodávajícl,

Nedílnou soucástí smlouvy jsou prílohy:
Príloha c. 1 - cenová specifikace - seznam OOPP
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- Pi¶bho c. 1 kupnl 8mbuvy
Dodávka OOPP pm 8Š Bmo, Chwbulova

8ezmtm 0 tBGhnlcká OO,PP -Wt 1 - pmcmml obuv

c. omacenf mín, pcBádwky c0n&Nc8 Kne konkrótnf výtob0k mmó inMonf výmbceDPH v Kc prD možrmt konboly 8plnónl pahdwku

uzavibná špice, volná pata na pWk,
pruú8kluzová SRA, perbmvaM,

1 pmcovnl obuv bílá dámská cMmkov&m pm prád v g8mnoml| (typ 343,80 GFM6P
(37/518, pE)dbnov&ná), abooqm v oblad

paty

uzmnbnä epfcá volná pata na ~K,
pruu8k]Lmm sra, per1bmvaM,

2 Pmcovnlobuv bílá pemká cMlRkovaru pm pnád v (typ mm GF/516 - 8MM
G7/516, pMbrovaná), abaxpce v oblaM

paty

4 Ochranná pracovní obuv kožoná ~, ochrma prutj mzdmenl
pcmbotk8 pánská, SI pn'lu nohy, oddrmt prutl pnop[chrul, 367,02 FTRLOW 83, Ardon

dez9nová poddev, kN@kae I.

8vRkek odohý pMi pruniku a ab8ofbd
vody, odohod pM pmplchnuK, dezj6ncNá

6 Bezpecno'Mí pcac»vn1 obuv bllá p°de'kv, =cvá mbo Wnpazltnl špk» -S3 párská chmne profi nárazu a rozdrcení pmu nehy 1 300,00 BALTIC 82- Glmco SRL
(oddmst od 200 J)- prám v

~nákkém pá'ovozu, mkkluzová
SRC, ab8orpc» v obla% m

zimní cdokožená pmcuvnl kotníková bota
bez ocduvé tipickyz hoNd WM,

B Pmcuvnf obuv mt»plené mplšld podd0v odolná okjum b 558,6,8 basic 02 W1Mor high, Mnnon
pohomým hmmn, oblad paty,
ar=utjcké v|88tmstj, abWpe amngle v

obNM paty, odolná kDmakmímumphj

pro potravhákké provazy, lehké holinky z
penuvého polyuMMnu, Npdne 1zolu|fd

od vMšfho okoll, odokmt vuci
zIvocMým a múhným oHum, tukum,

7 Holinky bAé bllkovMm, chemii a dedMbkcMm 1 W,00 PUROF¢JR MULT1GRJP 04 Cl SRC, Dunlop
pmMMkum, pmmdení bez ochmnné

špIce, prutkkluzová podrážka SRC,
ortopedldd Wlka, odovjd8jld en iso

20346:2011 S4 CU SRC.

8 Pracuvnf obuv pro68kjuzov& 8portovnf - vhMM 747,10 P~g0- Moloda
pm l¶zenl voddel (typ Pmtlge)
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