
Odborné učiliště CvrČovice, příspčvková organizace x Clarima, s.r.o.
Kupní smlouva Č. /2017

uzavřená

Rámcová kupní smlouva
Č. 1 /2017

v souladu se zákonem 89/2012sb., občanským zákoníkein mezi:

Prodávajícíru:
Clarima, s.r.o.
Se sídlem Okružní 29a, 63800 Brno
IČ: 45476012 DIČ:CZ45476012
Zastoupena: Ing. Janem Řehůřkem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Zdeněk Krhánek
e-mailová adresa:
Společnost je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brnč oddíl C, vložka 4954

Kupujícím:
Odborné učiliště CvrČovice,příspěvková organizace
se sídlem Cvrčovice č.µ.13 1,691 23 Cvrčovice
IČ: ...606 80 300......... DIČ·
zastoupena RNDr. Milada Kussak Hôklová
ve věcech technických je oprávněn jednat:

I.
Předmět smlouvy

].1 Předmětem této sjn|ouvy je dodávka čistících prostředků a hygienických potřeb (dále jen zboží)
v průběhu roku 2017. Zboží a množství je specifikováno v příloze Č. l této smlouvy.

1.2 Dodávka celého sortimentu bude realizována po čtvrtletích, maximální výše čtvrtletní dodávky
bude činit ...35 000 ,- KČ bez DPH.

1.3 Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakosti stanovené touto
smlouvou včetně dopravy a kupující se zavazuje dodávku převzít a uhradit kupní cenu v souladu
s ČI. IV. této kupní smlouyy.

1.4 Místem plněni je adresa: ...Cvrčovice 13 ]

IT.
Dodací podniinky

2.1 Prodávajíci bude průběžně dodávat kupujícímu zboží v termínu od účinnosti této smlouvy do
31.8.2018 na základě objednávky. Součástí dodávky zboží je dodací list.

2.2 Jednotlivé dodávky budou objednávány e-mailem, kontakty pro jednotlivé objednávky jsou
uvedeny v příloze Č. 2 této smlouvy. V objednávce bude dojednáno požadované množství, druh
zboží a termín dodávky. Termín dodáni jednotlivých dodávek je dohodnut na min. 5 pracovních
dnů od objednání.

2.3 Místo plnění a způsob dodávky:
Prodávající zaj istí dodávku zboží přímo do skladu kupujícího, přechod nebezpečí škody a
vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem předání zboží na stanoveném ínistě v inístě plnění a
podpisem dodacího listu odpovědným zástupcem kupujícího. Dopravu do místa plněni zajišt'uje
prodávající. Kupuj ící urči v místě plnění místo složení.

2.4 Kupující je oprávněn objednat pouze takové množství, které potřebuje k vlastnímu využití a není
povinen odebrat předpokládané množství uvedené v příloze č. l této smlouvy.

III.
Kupní cena

3.] Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího jako
jednotková cena za jednotlivý druh zboží a požadované balení. Takto stanovené jednotkové ceny
jsou platné po celou dobu platnosti smlouvy a jsou uvedeny v příloze č. l této smlouvy.
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3.2 Cena obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné dodávce zboží do místa plnční včetně
složení v místě plnění a obsahuje předpokládané cenové vlivy v čase plněni.

3.3 Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně
z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy

3.4 Kupní cena je splatná v korunách českých.
3.5 Cena za jednotlivé dodávky bude stanovena jako násobek množství a ceny za jednotku uvedenou

v příloze č. l této smlouvy.
3.6 Množství dodávaného zboží v jednotlivé dodávce bude uvedeno na dodacím listu, jehož kopie

bude přílohou faktuíy.

IV.
Platební podmínky

4,1 Zálohové platby se nesjednávají.
4.2 Úhrada kupní caiy bude realizována kupujícím na základě faktur, jejíž přílohou bude kopie

dodacího listu dle ČI. 3.6 této smlouvy. Každá objednávka se fakturuje zvlášt'.
4.3 Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 14 dnů od doručeni faktury kupujícímu.
4.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. Platba bude provedena na

účet prodávajkího uvedený na faktuře.
4.5 Faktura musí mít náleŽitosti daňového dokladu dle zákona Č. 235/2004Sb., o dani z přidané

hodnoty v platném znění.
4.6 V případě, Že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávněn fakturu

vrátit k opravě, Prodávající podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou a
doručí ji objednateli.

4.7 Pro účely fakturace se strany dohodly:
- na fakturační adrese:
Cvrčovice... 131

V.
Záruka a reklamace

5.1 prodávající prohlašuje, že dodávané zboží bude mít v okamžiku dodání sjednanou kvalitu.
5.2 Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců od jejího dodáni.
5.3 V případě zjištční jakýchkoliv vad zboží je kupuj ící povinen neprodleně o tomto zjištění písemně

informovat prodávajícího. Prodávající je povinen bez zbytečných odkladů zahájit šetření
a reklamační řIzenI.

5.4 Na žádost prodávajícího je kupující povinen umožnit prodávajícímu prohlídku reklainovaného
zboží a odebrání zboží.

5.5 V případě oprávněné reklamace bude vada řešena slevou, dodáním nového zboží až do tnísta
uložení u kupujícího na náklady prodávajícího nebo dobropisem. Výběr řešeni vady je zcela
v kompetenci kupujícího. V případě řešeni reklamace dodánhn nového zbožhn je sjednána lhůta
pro dodání nového zboží do pěti pracovních dnů od doručení písemného požadavku kupujícího
prodávajícímu. Ve stejné lhůtě je povinen prodávající i odvést ze skladů kupujícího vadné zboží.

5.6 Odvoz vadného zboží provede prodávajÍcÍ svýini prostředky a na svoje náklady, a to i včetně
nakládky a dopravy z místa uloženi u kupujícího.

VI,
Smluvní pokuty

6.1 V případě, že prodávající bude v prodlení s dodávkou zboží ( tzn. pokud nebude zboží i každá
jednotlivá dodávka řádně a včas expedována) je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,05% z ceny objednaného zboží za každý i jen započatý den prodlení.

6.2 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, je kupující povinen uhradit
µrodávajíchnu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
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6.3 V případě prodlení s odvozem vadného zboží nebo dodáním nového zboží dle č. 5.5 této smlouvy
je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny reklamovaného
zboží za každý i jen započatý den prodlení

6.4 Smluvní pokuty sjednané v tomto článku jsou splatné na základě vystavené faktury se splatností 14
dnů od doruČení straně, která je povinna sinluvní pokutu hradit.

6.5 Ujednániin o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu Škody.
6.6 Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní

pokuty a náhradu prokázané Škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované Částky o
případnou smluvní pokutu či prokázanou náhradu škody.

VII.
SkonČení smlouvy

7.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana
poruší některou ze svých povinností stanovených v této smlouvě nebo v případě zahájení
insolvenčního řízení vůči prodávajícímu nebo kupujícímu dle zákona č. 182/2006Sb., insolvenčni
zákon, v platném znění. Smlouva zaniká třetí kalendářní den od doručení oznámení o odstoupeni
druhé smluvní straně.

7.2 Tuto smlouvu je možno ukonČit písemnou dohodou smluvních stran.

VIII.
Závěrečná ustanovení

8.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
8.2 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znanožní,

se iná za to, Že písemnost byla doručena.
8.3 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za

smluvní stranu.
8.4 Prodávající souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č.

106/1999Sb,, o svobodném přístupu k inforinacím, ve znění pozdějších změní.
8.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá

sinluvní strana obdrží dva.
8.6 Smluvní strany se dohodly, Že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení

§1978 odst. 2, § 2090, § 2091, § 2093 a § 2123 občanského zákoníku.
8.7 Tato sinbuva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
8.8 Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. l - Kontaktní čísla a inaily
Příloha č. 2 - Cenová nabídka

V Brně dne Ä'l. 1. ZCi?

€krha
S. r.o.

Okružní29a, 638 00
tel.: 545 22 25
fax: 545 22 30

Ing. Jan Řehůřek
jednatel společnosti

prodávající

_ Y Brně dne 41_1. tO1µ ."" Odborně učtlište Cvrčovice, -
přIspěvková organizace

Cvrčovice Č.P. 131, 691 23 Cvrčovice
ic: 606 80 300

Tel,: 519 424 829

RNDr. Milada Kussak Hôklová
ředitelka školy

kupující
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Příloha Č. 1 - Kontaktní Čísla a e-mailové adresy:

Kontaktní údaje na prodávajícího:

Kontaktní údaje na kupujícího
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