
KUPNÍ SMLOUVA

Prodávající;
Garant Food Service S. r. o. Se Sídlem Dobronická 1257, 148 25 Praha 4
Zastoupená ing. Emilem Langerem, jednatelem Společnosti
IČO: 27414477, DIČ: C2699002216. Bankovní Spojení: ČSOB Praha, č. ú.: 199747485/0300
Zapsaná u Městského Soudu v Praze, oddíl C, vložka 110713
Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Uzemní pracoviště pro Prahu-Jižní Město, Opatovská 964 'l 8,Praha l l
t dále jen prodávající )

Fakturační adresa: Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 — Dubeč, PSČ: 107 00

[Co z 70888825
DIČ:

Bankovní Spojení: 0291958349/0800
Zastoupena : Mgr. Janem Marešem

l. Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je Stanovení podmínek pro dodávky mraženého, chlazeného a Suchého
potravinářského Zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu.

II. Plnění

Plnění bude realizováno na Základě písemné nebo telefonické objednávky kupujícího. která
musí být předána minimálně 24 hodin před požadovaným uskutečněním dodávky.

Prodávající Se zavazuje:

- dodat kupujícímu Zboží ve Sjednaném množství a jakosti

- fakturovat dodané Zboží za předem dohodnuté ceny

Kupující Se Zavazujc:

- řádně převzít objednané Zboží a ve Stanovených termínech jej Zaplatit

- upřesnit jednotlivé dodávky minimálně 24 hodin před termínem dodávky

- řádně převzít Zboží co do množství a jakosti, okamžitě reklamovat zjištěné Vady
III. Cena

Cena Za Zboží je Smluvní, je prováděna aktualizace cen jednotlivého Zboží a platné ceny jsou
vždy uvedeny na dodacím listu (faktuře). Obě Smluvní strany Souhlasí Stím, aby cena
výrobků byla Stanovena dohodou. Při Stanovení ceny Se bude vycházet zejména Ztěchto
Skutečností:

- vývoj poptávky a nabídky na tuzemském trhu
- zvýšení vstupů nezávisle na Vůli prodávajícího

Za dohodnutou cenu je považována cena uvedená na dodacím listu (faktuře) a potvrzená
podpisem kupujícího při převzetí zboží.
O aktualizaci cen bude kupující informován formou nabídkových listů nebo při objednávce
Zboží Vždy předem.

IV. Platební podmínky
Faktura je Splatná v hotovosti při převzetí zboží. (Faktura je Splatná 14 dnů od data jejího
vystavení). Kupující obdrží fakturu při převzetí Zboží. Kupující uhradí zboží Způsobem
uvedeným na faktuře. V případě opožděného plnění je prodávající oprávněn účtovat
kupujícímu pokutu ve výši 0,05% z ceny dodávky za každý započatý den prodlení Z plnění.
V případě nezaplacení faktury Za dodané Zboží ve Stanovené lhůtě má prodávající právo



odstoupit Od Smlouvy a přerušit následující dodávky. Zboží Zůstává majetkem prodávajícího
až do doby jeho uhrazení.

V. Přeprava a převzetí zboží
Při Zajišťování přepravy prodávajícím je místem převzetí Zboží považována rampa — Váha

vpříslušné provozovně kupujícího. Při Zajišťování přepravy kupujícím je místem
převzetí Zboží rampa — váha ve skladu prodávajícího.

VI. Reklamace Zboží

Vady Zjevné při přejímce Zboží (rozdíl mezi hmotností Skutečnou a deklarovanou na faktuře
nebo rozdíl ve druhu dodaného Zboží a druhu účtovaného Zboží na faktuře) je kupující
oprávněn reklamovat ihned při přejímce zboží.Kupující se Zavazuje manipulovat S převzatým
zbožím dle příslušných platných veterinárních a hygienických norem a předpisů, a to od doby
převzetí Zboží, až do jeho prodeje nebo Spotřeby.

Prodávající neodpovídá Za škody na Zboží vzniklé po převzetí zboží kupujícím Špatnou
manipulací Se Zbožím a nedodržením příslušných norem při Skladování a uchovávání zboží.

VII. Ostatní ujednání

Kupující se zavazuje oznámit neprodleně změny týkající se jeho firmy (název, adresa,
kontaktní telefon, ukončení činnosti, atd). Kupující je povinen prodávajícímu uhradit škodu,
Způsobenou nedodržením tohoto ujednání.

Prodávající je oprávněn po dohodě Skupujícím kontrolovat Způsob Skladování dodaného
Zboží v provozovnách kupujícího.

V případě změny vlastnických vztahů nebo jiných majetkových Vztahů kupujícího nejsou
dotčena práva a povinnosti vyplývající ztéto Smlouvy. Práva a povinnosti přecházejí na
případné právní nástupce kupujícího. Prodávající je oprávněn v případě těchto změn
požadovat předčasné splacení veškerých nezaplacených pohledávek i nesplatných včetně
příslušenství.

VIII. Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá účinnosti podpisem Smlouvy oběma stranami. Uzavírá Se na dobu
neurčitou a může být zrušena pouze písemnou výpovědí jedné ze smluvních Stran
doporučeným dopisem. Výpovědní lhůta činí 14 dnů.

Smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech. Každá ze Smluvních Stran obdrží po jednom.

Kupující doloží jako přílohu k této kupní Smlouvě:

- 1 x kopie výpisu z OR nebo ŽL nebo Zřizovací listinu

- 1 x kopie Osvědčení o registraci DPH (u plátců)
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