
Rámcová smlouva o dodávkách potravin

l. Smluvní strany

4.Základní Škola Cheb, Hradební 14
Příspěvková organizace
Se sídlem Hradební 52/14
350 02 Cheb
IČ: 70987475, DlČ:CZ70987475
Bankovní spojení:
(dále jen ,,kupující")

a

Petr pišoja
se sídlem Starý Rybník 107, Skalná 35 134
IČ: 64180476 DIČ: CZ6708 100663
Bankovní spojení:
(dále jen ,,prodávající")

Il. Předinět ráincové smlouvy

,,Potraviny — ovoce, zelenina".

l) Smluvní strany se touto snňouvou zavazují dodržovat ve vzájernnéin obchodním styku
dále uvedené obchodní podmínky, které prohlašují za společné a odsouhlasené pro
všechny budoucí obchodně-závazkové vztahy, nebude-li výslovně písemně ujednáno
něco jiného.

2) Předmětem plnění budoucích kupních smluv je dodání sortimentu potravin uvedených
v příloze č. l této smlouvy (dále .jako ,,potraviny")

3) prodávající se zavazuje, že po dobu platnosti této smlouvy bude schopen dodávat zboží
uvedené v příloze této smlouvy.

4) Předmětem této smlouvy je dále závazek kupujícího řádně a včas uskutečněné dodání
převzít a zaplatit za ni dohodnutou cenu.

III.' Doba a místo plněni

l) Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran
ustanoveními § 269 odst.2 zákona Č.5 13/1991 Sb.,obchodního zákoníku.

2) Místem dodáni zboží je Školní JĹde|na,Bralldlova 5,Cheb



b

IV. Povinnosti smluvních stran

l) Odběratel je povinen zaslat (případně i telefonicky) písemnou objednávku zboží
dodavateli, a to ve lhůtě 3 dnů před požadovaným termínem dodání zboží.

2) Při převzetí potravin obdrží kupující dodací list, který potvrdí.

3) Dodavatel je povinen předat zboží odběrateli v požadovaném množství a kvalitě v místě
plnění, odběratel je povinen převzít od dodavatele zboží přepočítáním, převážením dle
dodacího listu, potvrdit dodavateli jeho převzetí a uhradit sjednanou cenu. Převzetím
zboží se stává odběratel jeho vlastníkem.

V. Kupní cena a platební podmínky

l) Pro dodávky prováděné na základě objednávek kupujícího jsou kupní ceny stanoveny
dle aktuálně platných ceníků (nabídkových listů). Dodavatel je povinen, v případě
zrněny ceny, zaslat odběrateli obratem aktualizované ceníky. Při nákupu ovoce a
zeleniny je nákup realizován za ceny v místě a čase obvyklé.

2) Kupní cena za jednotlivou dodávku potravin bude uhrazena po převzetí potravin,
potvrzení dodacího listu oprávněnou osobou, a to na základě daňového dokladu
(faktury) vystaveného prodávajícím se splatností do 14 dní ode dne doručení daňového
dokladu kupujícímu.

3) Daňový doklad musí být v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat
náležitosti dle platných právních předpisů, popř. bude obsahovat jiné chyby či
nedostatky, je kupující oprávněn takový daňový doklad vrátit, přičemž nová lhůta
splatnosti počíná běžet dnem doručení opraveného daňového dokladu kupujícímu.

VIII. Sankční ujednání

l) V případě prodlení prodávajícího s dodáním potravin v souladu s touto smlouvou je
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny
nedodaných potravin, za každý započatý den prodlení. Nedodrží-li odběratel splatnost
faktur, je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované
částky za každý započatý den prodlení.

IX. Ostatní ujednání

l) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



2) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a to od 1,10.2021

3) výpovědní doba činí 3 měsíc a počne běžet prvého dne následujícího měsíce po
doručení výpovědi druhé smluvní straně.

4) V otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se závazky smluvních stran řídí
ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména zákonem
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,obchodní
zákoník"), upravující kupní smlouvu.

5) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy, případných dodatků uzavřených
k této smlouvě, dalších smluv na tuto smlouvu navazujících, jakož i se zveřejněním
dalších aspektů tohoto smluvního vztahu.

6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom.

7) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz
výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
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