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uzavírají tuto Rámcovou smlouvu

I. Předmět smlouvy a kupní cena
1. Prodávající a kupující uzavírají tuto rámcovou kupní smlouvu, na Základě které bude
kupující objednávat Zboží od prodávajícího. Každá objednávka Zboží se bude řídit
podmínkami této rámcové smlouvy, nebude-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak.
2. Prodávající se Zavazuje dodat kupujícímu Zboží a kupující se Zavazuje odebrat
Zboží od prodávajícího dle objednávky učiněné na základě aktuální nabídky
prodávajícího Za aktuální kupní cenu.
3. Zboží prodávající kupujícímu dodá dle jednotlivých objednávek kupujícího, které musí
obsahovat

a) uvedeni kupujícího dle Zápísu v obchodním rejstříku nebo živnostenském
rejstříku,
b) uvedeni místa dodání Zboží
c) uvedení konkrétního druhu a množství objednaného Zboží.

4. Objednávka může být uěiněna osobně, telefonicky, písemně, faxem, dopisem,
popřípadě dalšími komunikačními prostředky (e-mailem) a má se za to, že v rozsahu
skutečně dodaného zboží dle objednávky vznikla mezi prodávajícím a kupujícím kupní
smlouva a oba účastníci smlouvy jsou jí vázáni.

II. Dodací podmínky
1. Místem dodání Zboží je místo v České republice, které kupující uvedl v objednávce.
2. Prodávající dodá kupujícímu Zboží uvedené v objednávce kupujícího, a to v
objednaném množství.



3. Kupující je povinen Zajistit převzetí Zboží v místě dodání oprávněnou osobou.
Přebírajíci osoba je povinna dodané Zboží ihned při převzetí Zkontrolovat, Zejména
jeho druh, množství a nepoškozenost obalů. Přebírajíci osoba je povinna potvrdit
převzetí Zboží na dodacirn listu - faktuře, uvést čitelné své jméno, přijmení a funkci,
opatřit razítkem kupujícího a vlastnoručně podepsat. Pokud přebírajicí osoba razítkem
kupujícího potvrdí převzetí zboží, je prodávající oprávněn se spolehnout, že osoba
disponující razítkem kupujícího je oprávněna zboží Za kupujícího převzít.
4. Zjevné vady zboží je kupující povinen písemně notifikovat ihned při dodání Zboží.
Vady, které nejsou Zjevné, je kupující povinen písemné notifikovat prodávajícímu
včetně uplatnění nároků Z vad bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující vady zjistil
nebo měl vady Zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce zboží, jinak právo
kupujícího Z vad Zboží nebude přiznáno.
5. Nebezpečí škody na Zboží přechází okamžikem předání Zboží kupujícímu v místě
plnění na kupujícího. Vlastnické právo ke Zboží je na kupujícího převedeno okamžikem
Zaplacení kupní ceny.

Ill. Platební podmínky, fakturace

1. Běžná fakturace:........................... 14dni
2. Prodávající je oprávněn fakturovat kupujícímu kupní cenu při dodání zboží nebo
následně po dodání Zboží.
3. Kupující se zavazuje Zaplatit prodávajícímu kupní cenu na účet prodávajícího
uvedený na faktuře, a to v termínu splatnosti uvedeném na faktuře. Lhůta splatností
kupní ceny počíná běžet dnem uskutečnění Zdanítelného plnění uvedeného na faktuře.
4. Při pozdní úhradě kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,1% Z dlužné částky Za každý, i Započatý, den prodlení.
5. Předpokládaný odběr zboží po dobu trvání smlouvy bude nad 50.000,- Kč bez DPH

IV, Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsiční výpovědní lhůtou, která
počíná běžet první den následujícího kalendářního měsíce po jejím doručení druhé
Straně. V pochybnostech se má Za to, že výpovédi byla doručena třetí den po jejím
doporučeném odeslání.
2. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněnými Zástupci obou
Smluvnich stran.

3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupraveně se řídí příslušným ustanovením
obchodního Zákoníku v platném Znění. Tuto smlouvu lze měnit, či doplnit pouze
pisemnými dodatky této smlouvy, opatřenými podpisy obou smluvních stran.
4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotovenich, Z nichž každé má platnost originálu a
každá Ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Osoby podpisujíci tuto smlouvu
Svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění jednat Za smluvní strany a prohlašují,
že tuto kupní smlouvu uzavřeli vážně a na Základě svobodného rozhodnutí.
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