
Rámcová kupní Smlouva

sepsaná níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky, kterými jsou :

1. PEGAS spol. s no.
se sídlem Praha 4, Nusle, Kloboučnická 1435/24
jednající: Ing. Robertem Olschbaurem, jednatelem společnosti
IČO : 45793425
DIČ: cZ45793425
bankovní Spojení: UniCredit Bank, č.ú. 513633006/2700, ČSOB, Č.ú. 279342592/0300
Kontakt- tel : 241 481 234 Email : info@pegasplus.cz
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Odd. C, vI. 11186

jako prodávající na Stranějedné
a

2. Společnost: Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč
Sídlo: Starodubečská 413, 107 00 Starodubečská 413
Jednající :
IČO: 70888825
DIČ z cZ7O888825
Bankovní. Spojení :
Kontakt- Tel : Email :

jako k u p uj íc í na Straně druhé

a kteří uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. občanského Zákoníku tuto

kupní smlouvu:

Článek I.
Předmět plnění

I.1. Předmětem plnění podle této Smlouvy je Závazek
a) prodávajícího

- Odevzdávat (dodávat) Opakovaně kupujícímu potravinářské Zboží Ze Svého Sortimentu, a
to na Základě objednávky kupujícího, jejíž forma je Specifikována v čI. II. bod. 2

- umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží,
b) kupujícího

- převzít Objednané Zboží a Zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu,
to vše v době, rozsahu a Za podmínek stanovených touto smlouvou.

ČI. II.
Dodací podmínky

11.1. Objednání Zboží provádí kupující telefonicky, faxem, písemnou objednávkou
nebo jinym vhodným Způsobem a prodávající je povinen prokazatelným Způsobem objednávku
potvrdit, příp. upřesnit.



II.2. Prodávající Se zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění sjednaný v čl. I této
smlouvy vmístě a čase určeném kupujícím (sděleném při objednání Zboží) a to vlastními
dopravními prostředky vujednaném množství, jakosti a provedení, jež se hodí pro účel,
k němuž se Zpravidla používá.

II.3. Prodávající je povinen spolu s předáním Zboží předat kupujícímu dodací listy,
které musí obsahovat datum zdanitelného plnění, název, cenu Za jednotku dodaného Zboží bez
daně (s daní), Sazbu daně , množství a celkovou částku Za dodané Zboží. Vlastnictví k předmětu
Smlouvy a nebezpečí nahodilé Zkázy přechází na kupujícího okamžikem převzetí Zboží.

II.4. Kupující je povinen dodané Zboží převzít, zkontrolovat Zda množství Souhlasí
Spředanými dodacími listy a převzetí Zboží na každém jednotlivém dodacím listu potvrdit.
V případě, že mezi množstvím dodaného Zboží a množstvím uvedeného na dodacím listu bude
rozdíl, je kupující povinen tuto Skutečnost uvést na dodacím listu. V případě dodání většího
množství zboží než je uvedeno v dodacím liStu, je kupující oprávněn dodávku přijmout nebo
může přijetí přebytečného zboží bez zbytečného odkladu odmítnout.

II.5. Vratné Obaly jsou evidovány na obalovém kontě kupujícího. V případě
nenulového zůstatku bude toto obalové konto tištěno na každém dodacím listu. Při vrácení
zapůjčených obalů toto kupující potvrdí na dodacích listech.

II.6. Finanční vyúčtování vratných Obalů provede prodávající na žádost kupujícího
v Souladu S platnými právními předpisy a vždy při ukončení smlouvy.

ČI. III.
Kupní cena, fakturace a placení

III.1. Kupní cena předmětu plnění uvedeného v čl. I této Smlouvy je Stanovena
dohodou a tato dohoda je potvrzena podpisem účastníků Smlouvy na dodacím listu. K ceně bez
DPH bude připočítáno DPH v platné výši.

III.2. Kupní cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného
prodávajícím. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího vystavení.

ČI. Iv.
Ukončení smlouvy

IV.1. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních Stran.

IV.2. Tuto smlouvu je možné ukončit výpovědí, přičemž výpovědní lhůta činí jeden
měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní
Straně.

IV.3. Tato smlouva zaniká marným uplynutím 5-ti měsíců, ve kterých kupující
neobjedná u prodávajícího žádné zboží.

IV.4. Tato smlouva může zaniknout odstoupením od smlouvy ze strany prodávajícího
nebo kupujícího Z důvodu podstatného porušení smlouvy a to ke dni, kdy právně relevantní
projev vůle smluní strany oprávněné odstoupit od smlouvy je doručen druhé smluvní straně.
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy kupujícím, které Zakládá právo
prodávajícího odstoupit od smlouvy se považuje prodlení kupujícího se zaplacením faktury nebo



její části. Odstoupením od smlouvy tato Smlouva Zaniká, a to ke dni, kdy právně relevantní
projev vůle oprávněné smluvní strany (prodávajl'c/ho) odstoupit od smlouvy je doručen druhé
smluvní straně (kupuj/'c/hw).

VI

Záruka

V.1. Prodávající odpovídá Za vady, které má předmět plnění v okamžiku, kdy přechází
nebezpečí škody na předmětu plnění na kupujícího.

V.2 Délka Záruční doby, nebo doba trvanlivosti nebo použitelnosti je vyznačena na
obalu dodaného Zboží.

VI.
Zvláštní ujednání

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že nebudou poskytovat ani Zveřejňovat žádné
informace třetím osobám, které Získaly v Souvislosti S obchody Sjednanými podle této smlouvy,
nebo které by mohly poškodit vzájemné obchodní vztahy Smluvních stran, případně některou Ze'
smluvních Stran. Toto omezení se netýká informací, které jsou třetím osobám běžně dostupné.

VI.2. Smluvní strany se ZavaZují sdělovat si všechny skutečnosti, které mohou mít vliv
na plnění podle této smlouvy.

VI.3. Dodavatel souhlasí Se Zveřejněním této smlouvy v registru Smluv Zřízeným podle
Zákona č. 340/2015 Sb., O Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv). Zveřejnění této smlouvy Zajistí
odběratel.

VII.
Závěrečná ustanovení

VII.1. Vzájemné vztahy smluvních Stran, které nejsou výslovně upraveny vtéto
Smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními obecně Závazných právních předpisů, Zejména
ustanoveními občanského Zákoníku č. 89/2012 Sb..

VII.2. Smluvní strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto Smlouvu pouze
oboustranně odsouhlasenými a běžně číslovanými písemnými dodatky.

VII.3. Smluvní strany konstatují, že smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle,
nikoliv v tísni Za nápadně nevýhodných podmínek.

VII.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každá Ze smluvních
stran obdrží po jednom podepsaném vyhotovení.

V Praze dne: 10.4.2018


