
Rámcová Smlouva o dodávkách výrobků
uzavřená dle § 269 odst.2 Obchodního zákoníku mezi Smluvními stranami:

dodavatel: PRAVE Rakovník , akciová Společnost
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze oddíl B, vložka 952
sídlo: Na spravedlnosti 1893, 269 35 Rakovník
IČOzOOIOQIIS. DıČzCzoOıOQııs
Penèžniúsrflv z ČS as. Praha, č..ú.2001ı33349f800
prodej ınasa : telefon : 313 513 020,1 800 158 372.

odběratel: DOMOV DOMINO, poskytovatel Sociálních Služeb
Sídlo: Zavidov 117, `§70 35 Zavidov
ICO: 71209859, DIC: CZ71209859

ěl. I.
předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je sjednání podmínek, za kterých bude dodavatel dodávat odběrateli
dodávky masa, masných výrobků a obchodní Zboží dle nabídkového ceníku objednané
odběratelem, tak jak smluvní Strany sjednávají nížeKupní Smlouvy na jednotlivé dodávky
vznikají potvrzením objednávky ze Strany dodavatele.

(51.11.
podmínky dodávek

a) dodavatel se zavazuje dodat zboží objednavateli na Základě řádné objednávky. Odběratel
se zavazuje Za dodané zboží uhradit cenu dle nabídkového ceníku dodavatele píatného
v době objednávky.

b) odběratel je povinen objednat požadované zboží řádnou objednávkou a to nejpozději 48
hodin před uskutečněním dodávky.
Objednávka musí obsahovat:

-název firmy a osobu, která objednávku podává ,odběratelské Číslo, IČO odběratele.
místo dodání Sortiment , množství a termín dodání.

Pokud objednávka neobsahuje všechny náležitosti , není dodavatel povinen objednávku
přijmout a vyrozumí o tom odběrateleOdběratel je povinen předat objednávku písemně,
faxemtelefonicky do oddělení expedice dodavateleDodavatel objednávku zaeviduje a
potvrdí.

c) ceny jednotlivých dodávek jsou stanoveny v Nabídkovém ceníku platného v době dodávky,
který je Součástí této Smlouvy. Nabídkový ceník je platný do doby, než dodavatel oznámí
odběrateli změnu cen. Dodavatel je oprávněn jednostranně změnit nabídkový ceník
v závislosti na vývoji cen a cen vstupů. Dodavatel je povinen Oznámit odběrateli změnu
cen 4 dny předem. Odběratel prokazatelným způsobem odsouhlasí zıněnu cen,jinak je
dodavatel oprávněn pozastavit dodávky, dokud nedojde Inezi Stranami ke Shodě o cenách.

d) odběratel je povinen dodržovat podmínky skladování a ošetřování výrobků dle platných
právních předpisů, jinak odpovídá za škodu, která mu nedodržením vznikla.

ě-l.llI



podmínky fakturace
Dodané Zboží bude fakturováno v cenách dle ěl. II. této Smlouvy. Ceny dodavatel uvede na
dodacích listech. Platby budou prováděny prostřednictvím bankovního účtu odběratele. Právo
fakturovat vznikne dodavateli dnem fyzického předání Zboží. Odběratel je povinen dodržovat
termíny splatnosti. Jinak má dodavatel právo vyúětovat Sjednaný úrok Z prodlení ve výši
0 .05 % denně Z dlužné ěástky.Za dodržení termínu splatnosti se považuje připsání na účet
dodavatele.
Při nedodržení termínu splatnosti dodávky je dodavatel oprávněn bez dalšího ihned pozastavit
další dodávky výrobků dokud nebudou dlužné částky uhrazeny.

él. IV.
platební podmínky

1. Hotovostní placení při odběru Zboží ihned.
2. Fakturace se Splatností : 14 dnů

ěl. V.
další ujednání

1. PRAVE Rakovník a.S. p r o h l a š u j e,r že potraviny Splňují požadavky na jakost a
Zdravotní nezávadnost Stanovené Zákonem 110/97 Sb.v platném znění.

2. Reklamace se řídí vyhláškou 375/2003 Sb. v platném Znění.
. Odběratel se zavazuje Oznámit neprodleně dodavateli jakékoli změny o své firmě.

4. Součástí této Smlouvy je kopie živnostenského listu odběratele, případně kopie jeho výpisu
Z obchodního rejstříku. U plátců DPH je to osvědčení o registraci podle § 33 odst. l 1 a 12
Zákona 377/ 1 992 Sb., o Správě daní a poplatků ve Znění pozdějších předpisů.

b.)

ěl. VI.
platnost smlouvy

Tato smlouva Se uzavírá na dobu n e u r ě i t o u s výpovědní lhůtou 1 měsíc běžící ode dne
doručení výpovědi druhé Smluvní straně.Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu
smluvními Stranami, je vyhotovena ve dvou výtiscích o stejné právní Síle , kdy každá Smluvní
Strana obdrží po jednom výtisku.
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PRAVE Rakovník a.s.
odběratel dodavatel
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