
Smlouva O dodávkách potravinářského zboží 
uzavřené dle ustanovení § 2085 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, mezi těmito 

stranami: 

Dodavatel: 

Firma: obchodní jméno, předmět činnosti (L7/L7 5547 ;H`,{/ ;“_, , 

adresa sídla i› ší/[if 'zl ‹.ŠćŠ'ł"/ 6 U[”}ćˇ.Í,z.7.?zı__IC /(Í` 

IČ I Č“ 74" §ł`-57% ,Š
P 

číslo ban účtu: 
telefon: 
e-mail: 
2aH0uD©ný ^2aDtfl _br@tęzxťvš'~ ;ìf‰t‹( 
(dále jen dodavatel) 

Odběratel: 

Základní škola Rosice, příspěvková organizace 
Pod Zahrádkami l20, 665 01 Rosice 
IČz7O87ó843 
telefon:
e-mail:
zastoupený Mgr. Petrem Řezníčkem, ředitelem školy 
(dále jen odběratel) 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je úprava podmínek pro opakovanou dodávku a odběr Zboží, který je 
předmětem obchodní činnosti dodavatele. V této Smlouvě se Sjednávají podmínky na dodávku 
zboží. 

II. Obecná ustanovení 

1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli smluvené zboží dle Objednávky, kterou je možno 
podat písemně, nebo telefonicky V objednaném sortimentu, množství, kvalitě, ceně, termínu 
a inísta dodání, případně zvláštní požadavky kupujícího (např. týkající se obalu, dokladů 
apod). 

2. Dodavatel je povinen včas infonnovat odběratele o případných změnách vsortimentu, 
množství a ceně, nejpozději však při potvrzení objednávky. 

3. Odběratel se zavazuje Objednané zboží odebrat při jeho doruění do místa dodání. 
vv 

4. Odběratel nebo jim poverená osoba je povinna při převzetí toto zboží prohlédnout 
azkontrolovat co se sortimentu, množství, kvality a ceny V souladu sobjednávkou, toto 

potvrdit na dodací list razítkem odběratele a svým podpisem, případně zjištěné závady ihned 
reklamovat. 

5. Odběratel e povinen zaplatit sjednanou kupní cenu za převzaté zboží V dohodnutém čase. 
Není povinen platit zboži, které je předmětem reklamace.



í 

III. Cena a platební podmínky 

Cena je smluvní a je odsouhlasena na základě nabídkového ceníku dodavatele. Takto 

dojednaná cena je Závazná pro obě smluvní Strany. Potvrzený dodací list slouží jako podklad 

pro W/stavení daňového dokladu 4 faktury. Den splatnosti musí být uveden na faktuře. Pro 
případ prodlení v Závazkovém vztahu mezi odběratelem a dodavatelem se sjednává Smluvní 
pokuta ve výši 0.5% Za každý den prodlení. 

V. Jiná ujednání 

Případné Změny a doplňky této Smlouvy musí být vypracovány pouze formou písemného 
dodatku oboustranně odsouhlaseného. V případě nedohody výše sjednané podmínky Zanikají 
a nej sou Závazné pro Žádnou Smluvní Stranu. Rozhodné je datum podání návrhu Změny. 

VI. Závěrečné ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Smlouva se Vyhotowıje ve dvou stejnopiseoh, Znichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom výtisku. 

3. Dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů v registru smluv. Smlouvu zveřejní odběratel. 

. 
, . 

Za odběratele: razítko, podpis Za dodavate _ razítko, podpis

v


