
RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 11/00473944/2018
Uzavřená dle § 2079 a násl. 'Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V platném znění

Firma:
IČ:
DIC:

(dále též jen „Smlouva“ či „Rámcová Smlouva)
mezi smluvními stranami, kterými jsou

Václav Machota
48937592

Se sídlem: Tuřice 64, 294 74
Zastoupená: Václavem Machotou
bank. Spojení: 0483 327 349/0800 j
e-mail: vaclav.machota@sez_nam.cz
telefon: 602 683 415
kontaktní Osoba: Václav Machota

Firma: V
IČ:

( dále/'en „ dodal/ale “)
a

Integrovaná Střední škola, lVlladá Boleslav, Na Karmeli 206
004 739 44

Se Sídlem: Na Karmeli 206, Mladá Boleslav, 293 80
zastoupená: Mgr. Stefanem Klímou, ředitelem
bank. spojení: 6935181/0100
e-maı'l: info@issmb.cz
telefon: 326 321 649

( dále/'en „ zákazłrzíè “)

I.
Předmět Smloufl`V

Dodavatel a Zákazník jsou podnikateli a dle této Smlouvy jednají v rámci své
podnikatelské činnosti.
Dodavatel Se zavazuje dodávat Zákazníkovi Zboží na základě jednotlivých objednávek,
učiněných zákazníkem a převést na Zákazníka vlastnické právo .
Zákazník Se zavazuje zboží dle jednotlivé objednávky od dodavatele převzít a Zaplatit mu
dohodnutou kupní cenu.

II.
Obchodní podmínky

Zákazníkovi bude dodáno zboží na základě písemné objednávky, kterou doručí
dodavateli. Objednávka může být uskutečněna rovněž osobně, faxem, e - mailem, nebo
telefonicky. Dodavatel tuto dílčí objednávku zákazníkovi potvrdí.
V Objednávce musí být přesně Specifikován druh a množství Zboží.
Na odehrané zboží bude zákazníkovi vystaven daňový doklad - faktura dle Objednávky
nejpozději do tří dnů od dodání Zboží. K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty ve
výši odpovídající' Zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Za zdanitelné
phıění smluvní Strany považují každou jednotlivou dodávku Zboží, kterou dodavatel dodá
zákazníkovi.



4. Způsob platby: Převodem do 14 dní, nebude-li ujednáno jinak.
Pokud Zákazník nebude souhlasit s údaji uvedenými Ve faktuře, je povinen tuto Vrátit do
doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data dodavatel vrácenou
fakturu Od zákazníka převzal. Po uplynutí této lhůty nemá Zákazník nárok fakturu vracet.
V případě, že nebude dán důvod k vrácení faktury a faktura bude přesto Zákazníkem
vrácena, je faktura splatná V původním termínu splatnosti.

6. Zákazník je povinen zaplatit fakturu do data splatnosti.
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III.
Dodací podmínkv

1. Zboží je pokládáno za dodané, podpisem odpovědného pracovníka Zákazníka nebo
zákazníkem na dodacím listu, montážním listu nebo faktuře, která Slouží zároveň jako
dodací list. Zákazník nabývá vlastnické právo úplným zaplacenírn kupní ceny.

2. Dodavatel poskytuje Záruční podmínky dle Zákona.
3. Dodavatel neodpovídá za nedostatky Zboží, které byly Způsobeny nevhodným

používáním zboží. Dodavatel dále neodpovídá Za nedostatky Zboží, které mají původ ve
vadném skladování po dodání Zboží nebo jejichž původ Záleží v okolnostech, které
nebylo možné odvrátit.

4. Zjevné vady zboží, tedy vady, které lze Zjistit již při přebírání zboží zákazníkem, musí
zákazník reklamovat ihned při převzetí Zboží na dodacírn listu.

IV.
Sankce a pokuty

1. V případě, že bude Zákazník v prodlení S úhradou faktury, Zavazuje se Zaplatit dodavateli
smluvní pokutu ve výši 0,05% Z dlužné částky Za každý den prodlení.

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla
dodavateli v příčinné Souvislosti s porušením Smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy dle této Smlouvy se řídí Zákonem č. 89/2012 Občanský Zákoník.
Tato smlouva byla uzavřena na základě Svobodné vůle Obou smluvních stran, nikoli v
tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což Smluvní Strany Stvrzují Svými podpisy.

3. Dle § 630 Občanského Zákoníku si strany této Smlouvy Sjednávají promlčecí dobu v
rozsahu 5 let a to na uplatnění práva dodavatele na Zaplacení kupní ceny. V ostatních
případech platí promlčecí doba Stanovená zákonem.

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech S platností Originálu , každá ze Stran
této Smlouvy obdrží jedno vyhotovení.

5. Tato smlouva Se uzavírá na dobu jednoho roku a nabývá účinnosti dnem 17. 4. 2018
6. Obě Strany podpisem Stvrzují Souhlas se Zveřejněním této rámcové kupní smlouvy

v registru Smluv.
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Za dodavatele Za zákazníka


