
                              Kupní smlouva č. 

                                                                                                       
I. Smluvní strany

Prodávající: Pekárna Racek, s.r.o.
                    sídlo: gen. Štefánika 185/38, Přerov I-Město, 750 02  Přerov

        zast. Václavem Vránou, jednatelem
        zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
        vložka 24371

                    IČO:  62582178
                    DIČ:  CZ62582178
                    Bank. spojení:  KB Přerov                 č.ú.:  271617830287/0100
                    Korespondenční adresa a  kontaktní místo pro odběr zboží:
                    Pekárna Racek, s.r.o., gen. Štefánika 185/38, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 
                    tel: 581 297 200

Kupující:  Obchodní jméno:
      Sídlo: 

                  Zástupce firmy:
      Místo podnikání:
      IČO:                                     
      DIČ: 

                  Bank.spojení:                               č.ú.: 
       Tel.:                                                         e-mail: 

              
kupní  smlouvu  uzavřeli  v souladu  s ustanoveními  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanského
zákoníku,  v platném znění.  Všechny ostatní  náležitosti  touto  smlouvou neupravené se řídí
tímto zákonem.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je  dodávka pekárenských,  cukrárenských výrobků a výrobků studené
kuchyně ( dále jen ,,zboží“).

Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží dle předložené  objednávky (druh výrobků,
množství a datum dodání) do provozoven kupujícího a umožní mu nabýt vlastnické právo ke
zboží  a  kupující  se  zavazuje,  že  zboží  převezme  a  zaplatí  prodávajícímu  kupní  cenu.
Kupující bude jednotlivé dodávky zboží objednávat  u prodávajícího telefonicky, osobně u
řidiče nebo na provozovně popř. písemně s nejméně jednodenním předstihem. Odpovědnost
za nepřesné uvedení objednávky nese kupující.

Zboží bude dodáváno v odpovídající jakosti  dle platných norem a předpisů. Veškeré zboží
bude řádně označeno v souladu se zákonem č. 634/92 Sb, o ochraně spotřebitele, se zákonem
č. 110/1997 Sb o potravinách a tabákových výrobcích a s prováděcími předpisy k zákonu č.
110/1997 Sb.

Prodávající  se zavazuje,  že v případě potřeby předloží  osvědčení  o  jakosti  a nezávadnosti
výrobků.
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KUPUJÍCÍ? ObChOdIIÍ jméIIOI Zařízení Školního Stravování Přerov
SíđIOI Kratochvílova 30, 750 02 Přerov
Zástupce firmy: Bc. Hana Ondrášová
Místo podnikání: Kratochvílova 30, Přerov
IČoz 49558277
DIČ; cz49558277
Bankspojení: Česká Spořitelna a.S., č.ú.: 3332865389/0800
Tel.: 581 701 551 e-mail:asistentka@ZSSprerov.cz
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č. 110/1997 Sb o potravinách a tabákových výrobcích a s prováděcími předpisy k zákonu č.
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III. Kupní cena

Cena zboží je stanovena dohodou, bude uvedena na dodacím listě a stvrzena podpisy obou
smluvních stran. O změně ceny je prodávající povinen informovat kupujícího alespoň 15 dní
dopředu.  Ceny  zboží  jsou  stanoveny  ceníkem  výrobků,  vydaným  prodávajícím  a  jsou
považovány za smluvní.  V ceně výrobků je zahrnuta doprava.
K ceně bude účtována DPH. Vlastnické právo nabývá kupující okamžikem převzetí dodávky
zboží.

IV. Dodací podmínky

Kupující zajistí převzetí objednaného zboží a převzetí potvrdí na dodacím listě vystaveným
prodávajícím, který se stane podkladem pro fakturaci. Dále zajistí prodej a skladování zboží v
souladu s příslušnými hygienickými předpisy. 
Přepravní obaly dodávaného zboží jsou vratné a kupující je povinen vrátit je ihned po předání
zboží. Nevrácené přepravní obaly budou kupujícímu fakturovány ve výši dvojnásobku jejich
pořizovací ceny. Na základě dohody s prodávajícím je možno smluvený počet přepravek od
prodávajícího  zapůjčit  za  dohodnutou  cenu.  Přepravky  znečistěné  jinak  než  běžným
používáním při přepravě zboží prodávajícím a přepravky poškozené nebudou prodávajícím
přijímány a budou kupujícímu fakturovány jako nevrácené.

V. Platební podmínky

Faktury budou vystavovány na základě dodacích listů  v časových intervalech stanovených
dodavatelem – dekádně.
Faktury jsou splatné převodním příkazem do 14 dnů ode dne vystavení faktury. Pro případ
prodlení kupujícího s úhradou faktury si smluvní strany sjednaly smluvní úrok z prodlení ve
výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Prodávající  a  kupující  se  dohodli,  že  v  případě  uplynutí  splatnosti  některé  z  faktur
vystavených  prodávajícím,  aniž  by  byla  v  plné  výši  kupujícím  uhrazena,  je  prodávající
oprávněn s okamžitou platností pozastavit dodávky, a to až do úplného vyrovnání závazků
kupujícím.
Reklamaci vystavené faktury je možno uplatnit  do 10 dnů po obdržení faktury, tímto však
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neurčitou. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží prodávající
a druhý kupující.

Smlouva může být ukončena: 
a) na základě vzájemné písemné dohody
b)  výpovědí  bez  uvedení  důvodu,  přičemž  výpovědní  lhůta  činí  3  měsíce  a  začíná  běžet
prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně,
c)  odstoupením v případě  hrubého porušení  této  smlouvy zejména  pro  nezaplacení  faktur
v termínu splatnosti s tím, že odstoupení nabývá účinnosti doručením písemného vyrozumění
druhé smluvní straně.

VIII. Závěrečná ustanovení 

Obě  smluvní  strany  se  dohodly  a  tímto  prohlašují,  že  ustanovení  původní  smlouvy  o
dodávkách  potravin  ze  dne  11.  11.  2013  jsou  pro  ně  platná  a  plnění  z této  smlouvy již
poskytnuté nepovažují  za bezdůvodné obohacení.  Žádná smluvní  strana nebude požadovat
jakoukoliv  náhradu  škody,  pokutu  či  uplatňovat  jiné  nároky  vyplývající  z nezveřejnění
původní smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Obě  smluvní  strany  potvrzují  autentičnost  této  smlouvy  svým  vlastnoručním  podpisem
oprávněné ( zplnomocněné)  osoby. Zároveň smluvní  strany prohlašují,  že  si  tuto smlouvu
pročetly, že tato smlouva nebyla ujednána v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek.

                    
V Přerově dne V                                 dne

…………………………………………….. ……………………………………………
        Pekárna Racek, s.r.o.                                        
    zast. Václavem Vránou, jednatelem                      

prodávající kupující  
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druhé smluvní Straně.

VIII. Závěrečná ustanovení

Obě Smluvní Strany Se dohodly a tímto prohlašují, že ustanovení původní Smlouvy o
dodávkách potravin Ze dne 11. 11. 2013 jsou pro ně platná a plnění Z této Smlouvy již
poskytnuté nepovažují Za bezdůvodně obohacení. Zádná smluvní strana nebude požadovat
jakoukoliv náhradu Škody, pokutu či uplatňovat jiné nároky vyplývající ZneZveřejnění
původní smlouvy dle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném Znění.
Obě Smluvní Strany poteují autentičnost této smlouvy Svým vlastnoručním podpisem
oprávněné ( Zplnomocněné) osoby. Zároveň Smluvní Strany prohlašují, že si tuto smlouvu
pročetly, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni nebo Za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek.

V Přerově dne V dne

Pekárna Racek, S.r.0.
Zast. Václavem Vránou, jednatelem

prodávající kupující
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