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Koupelny Rebel s.r.o.
Se sídlem:
IČ:01719840
DIČ: CZ01719840
Provozovna:
Opavská 228/189, 747 21, Kravaře
| Zastoupená: Ing. Alfrédem Jarošem, jednatelem
(dále jen "Prodávající")

a

Město Kravaře
se sídlem: Náměstí 43, PSČ 747 21 Kravaře
IČ: 0000300292
DIČ: CZ00300292
Zastoupená: Mgr. Monikou Brzeskovou, starostkou

(dále jen „Kupující"
(společně také jako „Smluvní strany", samostatně také jen „Smluvní strana")

Vzhledem k tomu, že:
A) Prodávající je podnikatelem v oblasti prodeje zdravotechniky, topení a stavebních
materiálů;
B) Kupující je územním samosprávným celkem majícím zájem na zajištění dodávek
instalačního a dalšího materiálu (dále také jen „zboží") potřebného na činnost a provoz
Městského úřadu a Města Kravaře;
C) Kupující má zájem na tom, aby mu Prodávající dodával kontinuálně zboží, které Kupující
potřebuje pro svou činnost; a
D) Prodávající má zájem na kontinuálním dodávání uvedeného zboží Kupujícímu;
uzavírají
výše uvedené smluvní strany
dle ustanovení § 2079 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„občanský zákoník")
tuto

RÁMCOVOU KUPNÍ SMLOUVU
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Článek 1
Předmět smlouvy
1.1.

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu movité věci týkající se
podnikatelské činnosti prodávajícího a převést vlastnické právo k těmto věcem na
Kupujícího podle sjednaných podmínek. Kupující se zavazuje dodané zboží od
Prodávajícího převzít a Prodávajícímu za ně zaplatit řádně a včas dohodnutou kupní
cenu.

1.2.

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží dle této Smlouvy v obvyklé jakosti.
Vyžaduje-li Kupující dodání zboží v jiné než obvyklé jakosti, musí požadovanou jakost
zboží upřesnit v dílčí objednávce.

Článek 2
Kupní cena
2.1.

Kupní cena podle věty první
tohoto odstavce Smlouvy zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží
Prodávajícím do míst plnění dodávky.

2.2

Kupní ceny
dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy.

2.3

V případě snížení tržních cen zboží dodávaného dle této Smlouvy, budou dodávky
realizovány za tyto nižší ceny a současně se Smluvní strany zavazují uzavřít nový
smluvní dodatek k této Smlouvě s novými cenami jednotlivých položek zboží.

jsou Prodávajícím garantovány po celou

Článek 3
Platební podmínky
3.1

Prodávající vystaví Kupujícímu v den dodání zboží na toto zboží fakturu. Fakturace bude
prováděna pouze dle skutečně odebraného množství Kupujícím.

3.2

Kupující zaplatí Prodávajícímu kupní cenu na základě faktury, a to nejpozději do
posledního dne její splatnosti.

3.3

Kupní cena za dodané zboží je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury Kupujícímu.
Faktura musí kromě náležitostí stanovených obecně závaznými předpisy obsahovat tyto
údaje:
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

3.4

označení faktury a její číslo;
název, sídlo, IČO a DIČ Prodávajícího a jeho bankovní spojení;
název, sídlo, IČO a DIČ Kupujícího
fakturovanou částku;
datum vystavení faktury
datum splatnosti

Obsahuje-li faktura vystavená Prodávajícím nesprávné či neúplné údaje, je právem
Kupujícího takovou fakturu do uplynutí doby splatnosti vrátit. Prodávající podle charakteru
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nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. U opravné nebo nové faktury běží nová
lhůta splatnosti.
3.5

Prodávající Prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této Smlouvy není nespolehlivým
plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění, a současně není v postavení a ani nijak nehrozí, že v době do splatnosti
peněžitých plnění Kupujícího podle této Smlouvy bude v postavení, kdy nemůže plnit své
daňové povinnosti z hlediska DPH vůči svému správci daně.
Článek 4
Dodací podmínky

4.1

Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé dílčí dodávky zboží budou Kupujícímu dodávány
pravidelně na základě závazné objednávky se specifikací druhu a množství zboží.

4.2

Závaznou objednávku učiní Kupující písemně elektronickou poštou, doporučeným
dopisem, faxem, popřípadě telefonicky nebo jiným obvyklým způsobem.

4.3

Dodací lhůta bude sdělena při potvrzení objednávky Prodávajícím. Místem plnění je sídlo
Kupujícího, tj. Město Kravaře, Náměstí 43, PSČ 747 21 Kravaře.

4.4

Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí zboží v místě
plnění. Škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na Kupujícího, nemá
vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku
porušení povinnosti Prodávajícího.

4.5

Přepravu zboží do ujednaného místa plnění sjednává prodávající vhodným dopravním
prostředkem podle obvyklých zvyklostí. Smluvní strany se dohodly, že přepravné a
pojištění platí prodávající.

4.6

Za doklady nutné k převzetí a užívání zboží se považují faktura a dodací list.

4.7

Prodávající zajisti, aby zboží bylo baleno, loženo a řádně zajištěno pro účel přepravy
podle obvyklých zvyklostí.

4.8

Pro účely tohoto článku Smlouvy se dodáním zboží rozumí jeho převzetí Kupujícím.
Převzetí zboží potvrzuje Kupující Prodávajícímu na dodacím listě, případně na faktuře,
podpisem oprávněnou osobou.
Článek 5
Nároky z vadného plnění

5.1

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců. Vady dodávek,
které jsou zřejmé (zejm. nesrovnalosti v množství, závažné poškození obalu způsobující
znehodnocení zboží, úplnost dodávky) reklamuje Kupující bezodkladně, nejpozději do 5
(slovy: pěti) pracovních dnů od převzetí zboží,

5.2

Skryté vady zboží a vady jakosti může Kupující reklamovat po celou dobu jejich
použitelnosti. Kupující je povinen vadu u Prodávajícího písemně notifikovat, přičemž
notifikace musí obsahovat:
5.2.1
5.2.2

číslo objednávky a číslo faktury
popis vady nebo přesné určení, jak se vada projevuje
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5.2.3
5.3

počet vadných kusů s uvedením katalogového a výrobního čísla (expirace)

Je-li reklamace oprávněná, může Prodávající po dohodě s Kupujícím:
5.3.1
5.3.2

dodat náhradní zboží odpovídající kvality;
vrátit Kupujícímu poměrnou částku kupní ceny;
Článek 6
Doba trvání smlouvy

6.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

6.2

Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit, jestliže druhá
Smluvní strana porušila podstatným způsobem povinností jí plynoucí z této Smlouvy a
dále z důvodů stanovených příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6.3

Tato Smlouva může být jednostranně vypovězena kteroukoli ze Smluvních stran, a to i
bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a její běh počíná prvým dnem
následujícího kalendářního měsíce od doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
Článek 7
Okolnosti vylučující odpovědnost

7.1

Odpovědnost Smluvních stran za částečné nebo úplné naplnění smluvních povinností je
vyloučena:
7.1.1 jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci (vis maior). Pokud vyšší moc působí po dobu
nepřesahující 90 dnů, jsou Smluvní strany povinny splnit závazky vyplývající z této
Smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou. Po dobu působení účinků vyšší moci se
běh dodacích lhůt a případně jiných lhůt přerušuje. Pro účely tohoto odstavce se za
vyšší moc nepokládá zpoždění dodávek od subdodavatelů, výluky a stávky.
7.1.2 v důsledku zásahu orgánů státní správy, který znemožní Smluvním stranám splnění
povinností vyplývajících z této Smlouvy, s výjimkou zásahu státních orgánů pro
podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu
Článek 8
Závěrečná ustanovení

8.1

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem Smluvních stran.

8.2

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

8.3

Tato Smlouva může být měněna, doplňována či upřesňována pouze písemnými dodatky
odsouhlasenými a podepsanými oběma Smluvními stranami.

8.4

Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti či účinnosti, zůstávají ostatní tímto
nedotčena. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně
závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran.
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Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem
nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.
8.5

Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o této Smlouvě v rozsahu zákona o
svobodném přístupu k informacím.

8.6

Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně a dobrovolně, při absenci
útlaku a tísně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, porozuměly jejímu účelu a
obsahu, na důkaz čehož připojují své podpisy.

8.7

Tuto smlouvu schválila Rada města Kravaře na své 65. schůzi dne 12. 6. 2017.

V Kravařích
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