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TEKOO spol. S r.o..

U Korečniee 2340, Uherský Brod, PSČ 688 01
ui:oba zzLl)5arjá v obehodíňm rejStříku vedaiän Krajským soudem v Brné v oddíle C,, vlužka 2095

Ránu°ová kupní smlouva č. 821 774
uzavřená dle ustaflo)'eŕll' S' 2079 a násl. obCan$ké/lo zákoniki,t

mezi:

Obäodní finna: TF.KOO spol, s j', o, ,
Sídlo: U Korečniee 2340, Uherský Brod, PSČ 688 01
lČ: 4'1 601513 DIČ: CZ4"1(,()1513
Osoba zapsaná v obchodním ľejsťřílal vedeněni Krajským soudeni v Brně v oddík C, vložka 2095
Bankovní spojení: Čcskosiovcnská obäudní banka, a,s,, Jungn]a'nnova 15, Praha l
C,íRk) účtu:
Osoba pověľrná jednat za prodávajiciho:
Teklôn, íáx, e-mail: 572 610 211, 572 610 290, sda'elaL"ial@,ltkoo.cz
{,dále jen ,,prodávající")
a

Obchodní finna/jlnéno: Důni děti a mládeže Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
Síd1o/niísto podnikání: ľľutník 1495 ,
69801 Veselí nad Moravou
IČ: 49939416 DIČ: není pláice DPH
Podnikatelské oprávnění: výpis z obdiodního rejstříku l výpis z živnostmského rejstříku
Bankovní spojení:
Osoba rK)věřerjá .kdnat za kupujkíh{):
Telefon, fax, e-mail:
(dále ,jai ,,kupující").

L Přtdnůt snzlouvy a kupní cena

l. prodávající a kupující uzavírají tuto rámcovou kupní snúouvu, na základě které bude kupující objednávat zboží od
ptod'ávajídho. Každá objednávka zboží se bude řídit podmínkami této l'án1cové smlouvy, nebude-li mezi strananii
výslovně sjednáno jinak,

2, Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží a kupující se zavazuje odebrat zboží od prodávajiciho dle
objectnávky učiněně na základč aktuální nabídky prodávajícího za kupní cenu uvedenou v nabídkovém listu
prodávajícího pro příslušné období, Kupní ceny jsou v nabídce prodávaj iciho uvťdeny bez DPH, která bude přičtena dle
aktuálně platných právních předpisů.

3. Zboží prodávající kupujiámu dodá dle jednotlivých objednávek kupujícího, které musí obsahovat:
a) uvedeni kupujícího dle zápisu v obchodl1inl i'ejs'tíiku nebo živnostenskéni rejstříku,
b) uvedení místa dodání zboží a
g uvedení konkrétního druhu a ninožstvi objednaného zboží,

4. objednávka může být učiněna osobně, tekiônidcy, písemně, táxem, dopisem, pl'ostře{|nictví]n e-shopu dostupného
na wwwmíojetdcoo.ez, popíipadě dalširni konlunikačnimi prosti'edky (e-inaiIem) a iná se za to, Že v rozsahu skuttCně
dodaného zboží dle objednávky vznikla mezi pľodá\·'ajicím a kupujíáni kupní snibuva a oba účastníci smlouvy jsou jí
vázání.
5. Prudávajíá ntzrň povinen zboZí dudat, přičemZ odmítnuti ubjednávky r)ľodávajici dle svýi.'h možn(jsti kupuj ieimu
předem oznál11í.
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JI. Dodací pť)drnín ký

l. M ktt:m dudání zboží je místo v Čmké repub1iíe, 'které kLz|)ujĹĽĹ (lv£dl v ob.iedľjávů£, případně xkltid pr()dávaiícih{).

2. pr{)dá\'ajiá dudá 'kLl|)uiiľimu Zboží uvedtné v ol).itdnávce ku|)uiíťiho, a to v ()b,jedľ)anä)) či ľližším l)lnc)žstvi.

3. KLlpui lá .je l)ovir)en zaiistit převzetí zbůZi v mktč dodání {)právnřľ]ou í)s()l){)u. Přel)íraiici {)R(iba ,je pc)vinľla dodané
zboží ibľ)ed při l)řEvzetí z'k{)ľ)tj'tik)vz)t, zL,il))ér}a jeho druh, mľ)c)žstvi a nq)oŠk{)zen()st cibalů přcbirzljiL"i osciba je povinna
potvrdit převzetí zboží rja dc)daĽin) 'listu - ]ilktuř£, uvést čitdnč své .jméno, pŕíirn¢ľlí a tůnkúi, opatřit Rlzítk£m
kupuj kihu a v1}l&tnorllí"nE [){)depmt Pokud pŕd)iraiící t)suba l'azitk£tn 'kllpujki'ht) l)útvl'di přa'zetí zboží, je pL't)dávaiici
c)pl'ávľlér] se ¶)oĹd)ľ](mt, Že osoba dispor)uiítí razítktm 'kupujicíh() ,je ů[)rávľ)Čna zbaží za kuljuiíeíhí) převzít

4. pr{)Ĺlá\'ající odpúvidá za .jim dtiklarí)vaľ){)u kva'liui, kta'ou uvádí při d?iednávĽĽ zboží. Dekhírúvaná kvalita
()drK)vídá platľjým normátn pro dauý drLlh 21)oží.

5. Z,jevj1C vady Zbúži ,je klli)uiki m)virjen pímnnč
kupuiití povinen písemně notiti'k{)vat pl'í)dávajitin]u
do 24 hůdin poté, kdy kupuiíeí vady ';jišíti'1 nebo měl
jjr'ávo kul)uiítihí) z vad zboží r]ebLld£ pŕiznáľl{).

ľlt)tití'k{)vat ihned při dodáíú zboží. Vady, které nt.jm)u Xievľ)é, ,je
včttné up1atnčrii nároků z vad 'bez zbytí:Čného ()dkladll ľj¢jpt)zdčji
vady z.iigtit při vynaloženi Od'bc)ľ'ľlé péče při prohlídce zboZí, ,jinak

(i. pr()dávajíá odpovídá za množ':NÍ d[)dávané'h() zboží uvedené na dudaám 'listé.

7. Kupuiicí ,je É)t)vir)en provéxt nt;jpůzději při l]ř2.jir])cE zboží odsč:)lih1asení váh[)vé'h{) množství, ])opřipadč 'kusů
dodížné'bo zboží Roklarnaci množství dt)darléhů zboží musí kuĚ)Lliici uplatnit u l)rodávEljíĽí'h() ľ)eiĚ)ozdČii při jeho
převzetí, na Ě)(nzděiši niklamaá ľlcvezme prodávaj kí zřetel.

8. Pro přee'húd vIutnictvi Ke zboží platí Ľl3tanovtľjí § 2t)82 obČanského zá'l«)níku, tj kuĚ)Lli icí nabývá v'kístnické právo
ke zboží, .jakmile je mu dodaľlé zboží |)řtdárl{), a stmčaňně rja rjě,j přechází cikämžiktm předáni z'boZi v místě ljlnčľjí
nébtzpeči škody íia zbůži.

Ill. Platební padnún ký, fakturace

l. Zpiktrb É)latl)y 'kllpni Ľeny ,je do'hc)dnut takto:

a) 'botí)v(strjě při dodárú zbúži,
b) 'btzhotovostnÉ - přev[)d£rn na účet plí)dávajiL"iho.

2. BéŽrú fákttu'ace: qp'ltltľl{)st ,je sjednána na 14 kEL1endářľ)kh dni úd vystaveni ])oÁledr]ihc) důdaciho 1is:tu BčZná
jil'ktĽl1°ace .je pim'áděna ])ro&třednitt\'in] täktur vyRtavenýdl |)rť)däva,iiám na základě potvrzťr)ýLih dodatkh listů vždy lx
týdně Äl)ě|'n()u tiiktul1)u.

3. .kdľ!á-1i ke pouze ĺ) jednu dodávku o'b,jedľjanéhí) zboží, platí, Že Ice vzni'ku práva fá]durt)\'at 'kupní Ľ£nLl dc)eházi
dnem, 'kdy bylo kupl'!iícírnu ujľložněno ľjakládat r {)l),iednaným zbůZiín Pro tilktuj'aĽi p'kíti {)l)dí)'bľlé p()dnlin'ky uvedené
v č'ljľltéto snľk)uvy.

4 [<uĚ)uiiti se za\'azui£ zaplatit pr(jdáva,i láma 'kupní cenu na účet r)rodá\'a.iíáho uvedtmý na fiiktaŕe, a to v tel1)]ínÉĹ
splatľ)osti uvedeném rja táktuřc Lhůta splatnosti 'kLll)rli ceny poiííriá běžet dnem Llqk1ltečnCní zdaľjite'lného pluěni
uvedeného na táhnřc.

5. Při púzdni úhradě 'kupní umy ,je ])r()dávaiíĽi ôjjrávnčn účtovat klll)uiiĽin)u smluvní p{)kĽltĽl ve výši Ĺ), 1"/, z dluZné
čáňtky za 'každý, i zap{)čĹLtý den p]'{)dler)í.

6. Strmiy h:iedr}áva.ji, Ze p11)dávajíá ,je {)r)É'ávľlén převést púhkdávky za kur'ujián1 na třetí o$Á)by bez dalšího 1;oLlh]a&u
kLlpuii[ih{).

lV. Závěrečná ustm{)vení

l Tato m]k)llva re uzavírá ľkl dôbll neurčitou r výljt)vědľ)i lhůtou iedrk)h{) která počíná 'běžet první den
náRledu,jíĽího kakndářniho měsíc: pc) .j£.jin) dúručeni druhé $štľ'aľjě. V p(K:hy'bn()štech se má za to, že výpcwěd' byla
dol11čtma třetí d£ľl pl) .jejím odeslání

2. V pŕípadč, Že 'kul)lliici jmvede ol?iedná\"ku průstŕednictvítn e-shc)pĽl důstupnéhí) ľltl www.l))íliettk{)[).Ĺ"z, up]atľ]í se
j)ľt) vztahy mezi |)j'c)dávaiícim a kupuj lám př£dn[)ňtľjě před touto rán)c{)ví)Ľl ňmkmvou Ubchoílľli půdmínky e 'ihopLl

3. Sinkmva r]zů)ývá platľk)sti i úČinľ)[)&ti dnem podpisu abě|ľľa stranatni.

4. Strany re dd)od1y, Ze pro všUhny Rl]ory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní, které Ríz rl£podaři L)dstranit



l

juhiánim mezi strananii, jc rnistnč příslušný soud podlc obča11skCho soudnfho řádu.

5. Kupující podpisem této snilouvy udčluje prodávajicůnu souhlas, aby mu piu účely přímého markctingu
prostŕt:dnietvim dektron'iakC pošty zasílal svá obchodní sdělení a nabídky na e-mai1ovC adrc8y kupujícího a prohlašuje,
Ze toto ntbudc povaZovat za ncvyžádanů zprávy.

6, Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, 2 nichž kaZdC má platnůst urigi'rúlu a každá ze smluvních stra'n obdrŽí
jedno vyhotoveni. Osoby podpisujiei tuto smlouvu svým podpisem stvrzuji platnost svých op'rávnČn'i jednat za s1]1]uvľ)í
8trany.
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