
Smlouva kupní - rámcová 

Společnost: maso-uzeniny Gaube Miloslav s.r.o.  

Se sídlem:  Lovosická 778/2, Praha 9, Prosek, 190 00 

IČ:  02141990 

DIČ:  CZ02141990 

zastoupená:  Markétou Gaube 

dále jen prodávající 

 

a 

 

Společnost:  Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 

se sídlem:  Lublaňská 1724/33, Praha 2, 120 00  

IČ:   49625357 

DIČ:   - 

zastoupená: Mgr. Petrou Prymulovou 

dále jen kupující 
 

 

uzavírají v souladu s § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku tuto 

kupní smlouvu: 

 
I. Předmět smlouvy, doba plnění 

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu dle níže uvedeného popisu předmět této smlouvy (dále 
jen „zboží"): 

Popis zboží: maso a masné výrobky Termín dodávky: dle ústní dohody 

Objednávka zboží: objednávku může zákazník učinit telefonicky, e-mailem či formou SMS 

Dále prodávající touto smlouvou převádí na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží. Kupující se zavazuje 
dodané zboží, odpovídající popisu předmětu smlouvy převzít a  zaplatit kupní cenu. 

 

II. Dodací podmínky 

Společně s dodáním zboží se prodávající zavazuje předat kupujícímu veškeré doklady potřebné k  převzetí, 
kontrole dodávky a k užívání zboží. Nebezpečí škody způsobené na zboží (t.j. ztráta, poškození, zničení či 
znehodnocení zboží) přechází na kupujícího splněním dodávky zboží. 
 

III. Kupní cena 

Cena zboží byla speciálně dohodnuta v rámci výběrového řízení. Celková maximální cena zboží v rámci této 
smlouvy nepřesáhne částku 300 000,- Kč. 
 

IV. Fakturace 

Kupní cenu včetně DPH prodávající kupujícímu fakturuje. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu. 

DPH bude na faktuře vyznačena zvláštní částkou. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu je splněn připsáním 
fakturované částky ve lhůtě splatnosti na účet prodávajícího. Splatnost faktury bude 14 dnů. V případě prodlení 
zaplacení faktury ze strany kupujícího je kupující povinen zaplatit smluvní úrok ve výši 0,1 % z dlužné částky za 
každý den prodlení. 
  



V. Odpovědnost za vady 

Prodávající odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí 
škody na kupujícího podle této smlouvy. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí 
škody na zboží a reklamovat zjevné vady zboží ihned a skryté vady bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, 
co je zjistil. V reklamaci kupující uvede, jak se vada projevuje a jakým způsobem navrhuje reklamaci vyřídit. V 
případě oprávněné reklamace poskytne prodávající bezvadné plnění. V případě neodstranitelné vady a 
nemožnosti poskytnout bezvadné plnění poskytne prodávající kupujícímu slevu z kupní ceny. Strany se dohodly, 

že je možné odstoupení kterékoliv z nich od této smlouvy buď proto, že prodávající nedodal zboží tak, jak byl 
povinen nebo kupující řádně nabídnuté zboží nepřevzal. 
 

 

VI. Závěrečná ustanovení 
Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 9. 9. 2021 — 8. 9. 2023. V době trvání smlouvy může zaniknout dohodou 

obou stran, smrtí nebo zánikem kupujícího či prodávajícího, splněním závazkového vztahu, zánikem předmětu 
smlouvy a odstoupením kterékoliv ze stran dle příslušných ustanovení této smlouvy nebo dle zákona. Kupující je 
povinen oznámit prodávajícímu ve smyslu § 377 obchodního zákoníku případný vznik finančních problémů na své 
straně, pokud by mu tyto potíže mohly bránit v řádném placení kupní ceny. Nesplnění této povinnosti bude mít pro 
kupujícího důsledky při uplatňování nároků na náhradu vzniklé škody. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud 
byly sjednány písemně a potvrzeny oběma stranami. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským 
zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených touto 
smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány na základě písemných podkladů a vyjádření předaných 
stranami příslušnými soudy.  Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu přečetly, a že s jejím obsahem bezvýhradně 
souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy. 
 

 

 

 

Datum a místo:  Praha 

 

 

Podpisy:  


