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Rámco\,á kupni snt|ou,t,:t č. 19/2018

u7a\,řenáDížcuYcdcnéhodne.nlěsicearokupodlc§]],+6odsl,]vcspojcnis§2079.rnrisi,a§]76j
Zákona č, 89]20]2 Sb,. občarrskóho zr]koniku. r,platném Znění (dá]e jen ..občanský zákoník'') a
\.souladus§81odst.2pisn,b,)zlrkonač,435]2001 Sb,.o7a]Ičst anostr. \,|la!né 7nanr.

vKUs-BUsTAN s.r.o.
Se Sid]em: Fůgnero\.a 3636. Frjdek MíStek, Psc'7_rt 01
Zastoupe á: lng Libore schwaúcln. jcdnalťlc]n.
spolcčnost je Zapsána v obchodnůn rejstřiku vedeném KlajskiT souden v ()Stra\ě

oddil c, \.ložka 28] ] 22,
IČ: 26E41410
DIČ: CZ268,11,110

dálc j ako .,p rodávaj ící"

Tcclnické siužb), měsra Kralup nad \r]tavou
se sídlem: Libušina l23 Kťalupy nad VllaYou 278 0l
zastoupená: lng, LuboŠem Němcem
lc:0006ó460
DIČ: CZ00066,{60

dálejako,,kup jící"

Uzaviraji níže uvedeného dne, měsice a roku smluvni stran}, tuto
Rámcovou knpní smlouvu

přeambule

1) Prodár,ajici potvrzuje, že společnost \r}aUS BUSTAN s,r,o, je Zaměstnavatelein r.ice než 50 %
zamČstnancŮ sc zdravornin postižením-

2) Kupujícíjako 7aměstnavalel a povinná osoba slanovená Zákoncm č,,{3512004 Sb,, o zamčslnanoSti.
ve mčni novely č,367,/2011 Sb,. ná zájem na splněnj povinnosti Zanrěstnávat osob_v se zdravotnim
postižcníli (dále jako .,povinný podíl") d]e ustano!ení § E1 7ákona č,.l35i200.1 Sb,. o
zaměstnanosti, ve Zněni novely č.367i2011 Sb,. v ná\,aznosli na provádčcí !,1h]ášku k tolnuto
l"konu: lo0 201l §b, \ plJlnem /llélli

3) Účelem tólo smloury je sjednání podminek. Za keďch bude ku]]ující odebírat od prodá\,ajicího
qú,robky nebo služby lak, aby splnil povinný podi1,

I.
Přcdmčt smlou\],

1) Předmělcn lólo slilouvy je závazek prodávajicího dodávát na Základč dílčích oblednávek
kupujicímu rlúlobky nebo s]užb_Y a Zál"zek hlpr|icího Zaplatit prodltvajícímu snluvenou kupní
cenu a 1() \,šc Za pod ínck uvcdcných v téro smlouvě.
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tI.

Doba tň áni snllou1},

Tato s loula sc r]z]\,írá na dobu uřiŇu a to ()dc dlle lclího uza\ řcllj d, 31,1],]0l8

TTT_

Kupni cena a plll1cbní podmink\

1) Sniulrri stran},Se dohocl]_v. že kúpní cenaje stanoYena na 7ákladč p]alné|o ceníku pft]dá\,aliciho,

včetně případných množslc\njch slcv a s]ev pro k]íčo\,é 7ákaznjk!,

2) Kupíí cenajc splatná.]o 14ti, kalendářrriclr dnri ode drrc doručcnj řádného daňóvého dokladu

táktury dodavatcli,

3) Kupní cena je splat á banlovnjn přcvoden na bankolní účcl prodávqicíiro rrlederrý r,daňor,órrr

doklac]u,

NIininláhí ob}at a dodlcí podl1linh,

1) Pro účel} tóio sntlouvl,a pro úče]y stánoveni Minim'tlního obratu sc qednlrr,á rozhodné obdobi,
' 

ktcryn, se rozLrnri doba ocl 1,1,2018do3i,12.2018,dálejako"Rozhodnóobdobi",

2) Kupuiíci se podpisen léto s]nloul--v za\a^lje, že Y Rozhodnén období objedná a iáclrrč i rčas, 
púerajiciŇ zaplati kupni ,:eny za t]od;Lne Zboží a to v rrrilinrlrlrrí celkové lroclnolě

i:o.ooo,- ri (sloi,Ý: jcdnostodvacetiisíckorunčeských) bez DPII, dále jako "Minimiilní obral",

v příPadě. žc se n.b.,a" a"rit napbit n1nlinrální obrat- musi kupujici píSenlně leipozdč]i do

30.09 ]0]8 korig,lrat da:ri ob]e!t],

Pokud tak ileučinj, llemusi společnosi vKLS-BUST?\N s,r,o, tu1o nc\}čet?anou částku

reze]aoval do 3],12,201E,

3) Za řádně a ltas provedenou platbu se považuje úlúada f'aktury plodávajicího 7a dorlané zboží r,e
,!.L1.1o\,,, e, )ii ,, \e Jcdn. rrc spl*. ,,.'r,

.1) Plodá\,aiícíje po\ incn dodat o!ednanó l"jrobky na adrcsu provozovny uvedcné na objeďrá\,cc,

5) Dodané lírobky zústávají do úplného zaplaccni kupní cerry ve výtrrarlnírn vlastnictvi

prodáVajíciho,

6) NebezPeči vzniku škody přechází z proLlár,ajícítro na kupujícího v okanlžikll převzetí \jTobkú

kupujícjm nebojeho Zástupoe ],

Práva a povinnosti sm|uvnich §tran

1) Zjistí-]i prodávajicí, že ktcq,koli\ \iŤobek dle objednávkY nelze s pŤitiédnutím ke všem
' oiolnorté,r, pos§tno.,t rTlbe" či poskltnout ve sjednanón rozsahu a kval]tě, ie povinen o 1éto

skutečnosii b;Zodkladnč L,upujícího iniormovat s náležili,in odůvodněním,

2) smlu\ní stran_v se Zavazuji, že při vzájeúrllé spolupráci budou poslupovat tak, aby nebylo

poškozeno dobrójméno anebo dobrá po\,ěsl obou súan,

3) snluvni siían,v sc ZaYaZují 7acbová\,at obchodní ta.je ství dnLhé sn]uvni stran}, ve sm),slu

přjslušného ustanoYení obchodniho zákonjku vp]atnénr znět1i,
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l)
2)

3)

1)

!-II.

Zá\,ěrečná UštanoYcní

'falo smlouvn abýýá ptatnosti a účinnosti dnem podpjsu obou snrlu\"ních stran,

Tato smlouva je \ryhotovena ve alvou stejnopisech, každý s hodlotou originálu, přičemž každá Ze

sn umích §tran obdrŽÍ,]eden stejnopjs,

Tuto smlou!,lr 17e plat!ě riěnit nebo doplň']vat pouze písenrnými dodatky pofiTzenýni oběna

smluvnimi skan3 i.

Smluvní stran_v prol ašují, žc talo sí ouvl j e proj evem j ej ích prevé, svobodné a srozlrmitelné Yú le

;;;;Ú;;dJ.;;iisnl ,,cto "a 
jedrrostranně n"ui,t,nanY"l, podmínek, což st\Ťzuií sljmi

poclpisy,

Vc rďdku-Mistku dn€ '/ / llf , /,, )

Yl.

Potyr7eni í} po\innóm podíltI

Pro.]ávajici jc Povinci Ykládri vcškeré krrputícím Zap]accné íik(LLt!,^do_ eleilronr,tó el,i,lcnce

\'.ae,,e tlti,,isr.lst. cm 1lI áce a so"iilniclr r,éci 1lod]c § S,1 zákona č, ,l]5]]00,1.Str , o Ziltllěsinanoslj,

\,."r.a.r i,,,"atlir"rl pr.api.u, " to \,žCi} l1qIoz!L!,]l dr 
_ 
lI k,]ellJ, Llt,ll. Jnrr, od zaplaceni,

P."Ji":":l"i U.a'. Lrr,ááer rl e]eitronické etid<rl,r l,rhrr,tllrh" plllefl lent! ],,rllJkIií c nxi1 a

r.,,prll.irr",".,r."trlr..rl,a(4]mestokralup}.cZ, !ro(láváiici ncnese oriporě,_bost za,nedonrčcni,e-

;;;lúříp;Ň za e-maiL označen!,1akn span,, Dnt,lzy k náhrarinínru plněni bude kup,,liíci z:lsjlal

qiír.lrlŇ na e-na1l prodávajícího1 ryt!!ao]]pl!qlr{a.!k!!:uus!a!]!Z,

Pokucl jde o i,daje o náhradníin plněni je kL]|uJr,l intorlrl,Lrr l\]lnL,r"rsLrenl pllce ,t sociálních

,e.Ji"m ,*.,iá* a"í automaticky genrror aným c m,r rl,Ll, krer1 sdťl]] |LulU\aJlcr I Natomto

"-,r*iri 
r.p"lr"r potvrdi cvldovarré úctaje neto je lráti plodávajicímu k oplaYě .v e-rnailu ]c

"ji.,. o" ,!ir"' .i"nr,lutl se kupu] ic nLL zobíazi stranka, ttdc 1sou kupujícímu sdč]en_v přislušné

"ai,i, ř,lr"i"' p"--Lqi.r,, r"i,',"L. kllkte na tlačjtko doklad je v pořádkulvIátit k

.p;á.tr"á"iL.*,"i o'připadnén oúnítnuii nebo vraceni rlaňového dokladu k opravě bude

L,upující intbrmovat proáá\ájíciho lla e-mai] n,iríadnip]ned(avkus b!§!4a,!Z,

Kťpniíci ie povinen e\,íilovat potvlzovaci e-narly \,četně daňo\l,'ch dokladů_ 7 clelrtlor1jcké

".;a"n.. 
narnanito plnění. kelójsou zasílány Min]Stcrstvem Práce a sociálnich r,ěci

V přjpadě. že bude 7přistupněna elektronická eviclence náhra,lního plněni i pro krrpujíci, je

tu|uji.i pou*"n p-ueit rcgistrali v elektronické evidenci nálťadniho plnění,

V 1(lll]lll]cc1l l) Vll, dlrc


