
KUPNÍ SMLOUVA
podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

kterou uzavřely dneŠního dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

Kupující:

Název:

právnj forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen kupujÍcÍ)

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organ izace
Cvrčovice Č.p. 131,691 23 Cvrčovice
příspěvková organizace
Cvrčovice 131, 691 23 Pohoře|ice
60680300

RNDr. Milada Kussak Hôklová
ou.cvrcovice @bv.orgman.cz
Moneta Money Bank

a

prodávajícj:

Název:
Právni forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ,

Petr Bzduch
Řeznictví a uzenářství,Prodej Ovoce a zeleniny
pohořelice 79

48876569

zastoupená: Petr Bzduch
telefon: 519424202
BankovnÍ spojeni:
ČÍslo účtu:
(dále jen prodávaýci)

I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek prodávajÍcÍho dodat kupujÍcÍmu maso,masné
výrobky,ovoce a zeleninu(dále jen ,,zboží") blíže specifikované v Ceníku platném
od 1.9.2016.
prodávaýcí se zavazuje dodat kupujícknu a převést na něj vlastnické právo k tomuto
zboží.
Předmětem této smlouvy je rovněž závazek kupujÍcÍho zaplatit prodávajicimu kupní cenu
zboží.
pr®ávajicí se zavazuje dodat výše uvedené zboží v souladu s platnými státními normami
jakosti potravinářských výrobkŮ, popř. všemi platnými právními předpisy na území ČR:

- Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění
- Vyhláška MZ ČR č. 326/2001 Sb., v platném znění
- Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích v platném znění
- NařízenÍ evropského parlamentu a rady (ES) č. 178/2002 základní potravinový

zákon

- NařIzení evropského parlamentu a rady (ES) Č.852/2004 o hygieně potravin
- NařIzenI evropského parlamentu a rady (ES) Č. 853/2004 o zvláštních

hygienických předpisech pro potraviny živočišného pŮvodu
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- Vyhláškou MZ ČR Č. 289/2007 Sb.,

Kupuýcí má právo za doprovodu prodávajiciho prověřit u dQdavate|e naplňování
podmínek vyplývajÍcÍch z platné legislativy a to osobní prohhdkou výrobních Či skladových
prostor.

II.
Místo plnění

Místem plněni je sÍdlo kupujĹcÍho, Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace
Cvrčovice č.p.131, 691 23 Pohořelice,

Článek III.
Práva'a povinnosti prodávajÍcÍho

prc)dávajÍcÍ se zavazuje dodat zboží kupuýcimu do 14:30 hodin následuýcIho dne od
uskutečnění objednávky kupujÍcÍm. KupujÍcÍ bude zboží objednávat telefonicky, popř.
emailem do 12:00 hodin předchozího pracovního dne před požadovaným terminem
dodávky. Osoba oprávněná kupujldm objednávat zboží je vedoucí školní jídelny.
Dokladem o datu dodání je údaj uvedený na potvrzeném dodacím listu, jehož kopie
bude přílohou faktury za předmětné zboží.

Článek IV.
Smluvní pokuty

V případě nedodání zboží prodávajídm ve
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 %
prodlení, tím není dotčeno právo kupujÍcÍho na
KupujÍcÍ v případě prodlení s placením faktur
výši 0,05 % dlužné Částky za každý započatý
částky za celou dobu prodlení.

smluveném termínu má kupujÍcÍ právQ
z ceny nedodaného zboží za každý den
vymáháni náhrady Škody.
zaplatí prodávajkimu smluvní pokutu ve
den prodlenI, nejvýše však 5 % z dlužné

Článek V.
Práva a povinnosti kupujÍcÍho

KupujÍcÍ se
vlastnictví a
KupujÍcÍ je
reklamovat
pěti dnŮ od

na základě této smlouvy zavazuje zboží od prodávajkiho převzít do svého
zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
povinen při dodání zboží provést jeho fyzickou přejímku a neprodleně
jeho připadnou nekompletnost nebo zjevné vady zboží, nejpozději však do
data dodáni,

Článek VI.
Kupní cena

KupnÍ cena je stanovena v Ceníku platném od 1.9.2016 . Cena zahrnuje nezbytně nutné
obslužné, vedlejší, doplňkové, zvláštní a podobné výkony a práce potřebné ke splněni
předmětu smlouvy.
V případě obecného snížení cen u jednotlivého dodávaného zboží prodávajicim pod
úroveň výše uvedených budou dodávky realizovány za tyto niŽŠí ceny, v případě zvýšeni
cen je prodávajÍcÍ povinen změnu cen nahlásit kupujícknu a dodat nový ceník. Dodavatel
je povinen zdŮvodnit navýšení cen.
Ceny jednotlivých položek jsou uváděny za množství stanovené v MJ v KČ bez DPH. Ceny
zahrnují dopravu do místa plněni a všechny další služby souvisejÍcÍ s dodávkou. DPH
bude dopočítána dle platné legislativy. .
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Článek VII.
Platební podmínky

Kupní cena bude zaplacena na základě faktury - daňového dokladu, vystavené
prodávajlcim po dodání zboží a realizaci služeb s tím spojených.
Doba splatnosti faktur je dohodnuta na 10 dnŮ od data jejího vystaveni prodávajíc%.
Den splatnosti se považuje odepsání fakturované Částky z účtu kupuýciho ve prospěch
účtu prodávajkiho,
Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem Č. 235/2004 Sb.,
v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví, v platném znění, zejména
pak:

- IČ, DIČ, název a sídlo prodávajÍcÍho a kupujÍcÍho
- Evidenční číslo daňového dokladu
- Předmět plnění
- Označení bankovního spojení prodávajícího
- Udání ceny zboží (bez DPH, včetně DPH)
- Fakturovanou Částku (bez DPH, vČetně DPH)

KupujÍcÍ je oprávněn fakturu - daňový doklad vrátit, a to do data splatnosti:

- Obsahuje-li nesprávné cenové údaje
- obsahuje-li nesprávné náležitosti
- ChybÍ-li ve faktuře některé z náležitosti

Faktury - daňové doklady, které nebudou obsahovat některou z náležitostí uvedenou
v předchozích ustanoveních nebo s nimi budou v rozporu, je kupujÍcÍ oprávněn ve lhŮtě
splatnosti prodávajkimu k doplněni nebo k opravě s tím, že lhŮta splatnosti faktury -
daňového dokladu počne běžet dnem doručeni opravené faktury - daňového dokladu
kupuýcímu. KupujÍcÍ je povinen sdělit prodávajlcknu v námitce, které konkrétni
nedostatky faktura - daňový doklad má a doložit případné nesrovnalosti s jeho tvrzenými
skutečnostmi, jinak se IhŮta splatnosti pŮvodní faktury - daňového dokladu
neprodlužuje.

Článek VIII.
Nabytí vlastnického práva

Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujidho dnem převzetí zboží
kupujícím. Dnem hmotné přejímky přechází na kupujÍcÍho nebezpečí Škody na zboží.

Článek IX.
Záruční doba

Pokud se strany nedohodly jinak, záruční doba je 8 dni a počíná běžet ode dne převzetí
zboží kupuýcim je-li na prodávané věci nebo na jejím obalu vyznačena lhŮta k použiti
věci, neskončí záruční doba před uplynutím této lhŮty.

Článek X.
platnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci sMuvnich stran.
Platnost smlouvy končí 31, 12. 2017,

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy po uplynutí 3 dnŮ prodlení s dodávkou předmětu
smlouvy.
KupujÍcÍ si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez udání dŮvodu.
výpovědní lhŮta se sjednává 2 kalendářní měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce
nás|edujÍcÍho po doruČeni výpovědi.
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Článek XII.
Všeobecná ustanovení

KupujÍcÍ má po celou dobu platnosti této smlouvy právo objednat si zboží a určit si jeho
celkové množství podle vlastního uvážení.
Uzavřenim smlouvy nevzniká mezi kupujÍcÍm a prodávajichm exkluzivní vztah o koupi a
prodeji předmětného zboží. KupujÍcÍ má právo koupit předmětné zboží od jiného
prodávajÍcÍho.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
2. ÚČinnost smlouvy je od podpisu oběma smluvnImi stranami.
3. Tato smlouva může být změněna pouze oboustranně odsouhlasenými pÍsemnými

dodatky.
4, Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrŽí

po jednom.
5, Smluvní strany prohlašujl, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla sjednána v tisni

nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na dŮkaz souhlasu s jejím obsahem
připojuji oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.

V CvrČovicích dne 1. 9. 2016

Odborné učiliště évrčovice,
příspěvková organizace

Cwčovlce č.p, 131, 691 23 Cvrčovice
lČ: 606 80 300

V pohoře|icích dne 1.9.2016

P
M
Ná
ičÔ
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