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Rámcová kupní smlouva
kterou níže uvedeného dne uzavřeli dle svého prohlášení plně způsobilí k právním úkonům:

Jaroslava Klemensová — MASOMA
iČo: 45199981
DIČ: CZ5761120772
Sídlo: Novodvorská 644/40, 74721 Kravaře
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl A, vložka 12731
Bank. spojení: .

Tel.:
Fax:
Email:

na straně jedné jako prodávající

a

BOHUMÍNSKÁ městská nemocnice, a.s.
IČo:
DIČ: C.ZZ~Á‘~ kQ2L
Sídlo: Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín
Zapsaná v OR:
Jednající: MWn, ‘‚Ps w?wt M~Hgat, H&i~jt~t~č®q~ i~ý, ?enz~ rnb~‘ovq “)h. Ď. #&?

~(iw~atf~q ?~O9ya412‘Q

Číslo účtu:
TeL:
Fax:
Email:

na straně druhé jako kupující

a to ve smyslu * 1746 odst. 2 a ~ 2079 a násl. zákona Č. 89/20 12 Sb. občanského zákoníku za
těchto podmínek:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností stran, ve kterých se
zavazuje prodávající v do budoucna neurčitém počtu všech případů odevzdat kupujícímu věc
(maso a masné výrobky - dále též „zboží“), jež je předmětem koupě a umožnit mu nabýt
vlastnické právo, a kupující se v do budoucna neurčitém počtu všech případů zavazuje k
převzetí věci - zboží a zaplacení kupní ceny stanovené v ceníku prodávajícího, který je platný
v den realizace odevzdání věci — dodávky kupujícímu, a to za podmínek stanovených v této
smlouvě, nebo vjednotlivých dílčích — individuálních kupních smlouvách.

2. Dodávky zboží budou realizovány na základě individuálních kupních smluv uzavřených
prostřednictvím telefonických - ústních objednávek kupujícího, které budou učiněny na
k tomuto určená telefonní čísla prodávajícího.
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Objednávka kupujícího by vždy měla obsahovat minimálně druh a množství požadovaného
zboží, o které má kupující zájem a které objednává. Objednávku prodávající může potvrdit
také tím, že prodávající podle objednávky dodá zboží kupujícímu, který potvrdí dodání
předmětného zboží. Smluvní strany podpisem pod touto smlouvou berou na vědomí a
souhlasí s tím, že je prodávající oprávněn s ohledem na aktuální stavy zboží a jeho výrobní
kapacity potvrdit objednávky kupujícího s odchylkou spočívající v dodání rozdílného
množství, než které si původně kupující objedná, s tím, že takovéto potvrzení bude
považováno ve smyslu ustanovení * 1740 odst. 3 z. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za
přijetí objednávky kupujícího, který není takovéto potvrzení s odchylkou prodávajícího
oprávněn odmítnout.

Dílčí individuální kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je potvrzení objednávky ze
strany prodávajícího doručeno kupujícímu.

3. Prodávající se zavazuje dodávat zboží v souladu splatnými právními předpisy, hygienickými
normami v obvyklé jakosti.

4. Zboží bude dodáváno na adresu sídla kupujícího, pokud nebude mezi smluvními stranami
dohodnuto jinak. Jako dodací list slouží daňový doklad — faktura vystavená prodávajícím.

5. Případné reklamace týkající se množství ajakosti dodaného zboží budou vyřizovány na místě
přejímky (převzetí) zboží, a to ihned u odpovědné osoby prodávajícího, nejpozději však
následující pracovní den. Podkladem pro tyto reklamace jsou dodací listy, objednávka a řádně
specifikovaná písemná reklamace. Uznané nároky z odpovědnosti za vady budou vypořádány
zejména slevou z kupní ceny zboží, a to snížením fakturované ceny nebo formou dobropisů.

„.

Kupní cena, splatnost a způsob její úhrady
I. Kupní cena zboží, je stanovena v ceníku prodávajícího, který je platný v den realizace

odevzdání zboží — dodávky kupujícímu a kupujícímu bude vždy aktuální ceník prodávajícího
na jeho výslovnou písemnou žádost (postačí elektronickou formou) ze strany prodávajícího
zaslán. Smluvní strany takovýto způsob určení kupní ceny (aktuálním ceníkem prodávajícího)
považují za dostatečně určitý a podpisem pod touto smlouvu sním souhlasí.

2. Kupující se zavazuje vyúčtovanou kupní cenu zboží uhradit prodávajícímu v souladu a na
základě vystaveného daňového dokladu — faktury, která byla kupujícímu doručena současně
s dodáním zboží. Splatnost kupní ceny zboží je mezi smluvními stranami sjednána, jako
termín splatnosti uvedený na předmětné faktuře, kterou kupující obdržel. Kupující
s takto určeným termínem splatnosti 14 dnů (resp. způsobem určení termínu splatnosti)
souhlasí.

3. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu zboží řádně a včas, tedy v souladu s či. II. odst. 2.
smlouvy, tj. ve lhůtě splatnosti, která je uvedena na faktuře, je kupující povinen uhradit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení až
do úplného zaplacení.

4. Smluvní strany se dohodly, že prodávající není povinen plnit závazky z této smlouvy
v případě, kdy kupující je v prodlení se zaplacením kupní ceny dodaného zboží, a to až do
doby úplného zaplacení těchto peněžitých závazků. Prodávající v tomto případě není v
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prodlení s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy resp. dílčích individuálních
kupních smluv.

„.

Trvání smlouvy
I. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Trvání této smlouvy může být ukončeno písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran

bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 1 kalendářní měsíc a její běh počíná od
l.dne kalendářního měsíce následujícího po dni, ve kterém byla výpověď druhé smluvní
straně doručena.

Iv.
Smluvní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že Bohumínská městská nemocnice, a.s. bezodkladně Po
uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného
Ministerstvem vnitra CR. O uveřejnění smlouvy bezodkladně informuje druhou smluvní
stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako
kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření, je následujícím dne zrušena od počátku s účinky případného
bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
(~ 504 zákona č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník).

4. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní
číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo ~‘zické osoby, se smluvní strany dohodly,
že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že
smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva
obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň
nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje smluvní strana svůj
souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně sjejich zveřejněním v registru smluv ve
smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Bohumínskou městskou nemocnicí, a.s. Souhlas se
uděluje na dobu neurčitou aje poskytnut dobrovolně.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Uzavřením této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předchozí ujednání týkající se předmětu
této smlouvy učiněná mezi smluvními stranami jak v ústní, tak v písemné formě.

2. Tuto smlouvu je možno doplňovat a měnit pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými
dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

3. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí ustanoveními obecně závazných
právních předpisů, zejména zák. č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
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4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy, dílčích individuálních
kupních smluv a/nebo v souvislosti s nimi, které nebudou vyřešeny smírně, budou
rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře CR a Agrární komoře CR v Praze
podle jeho Rádu a Pravidel, a to třemi rozhodci, přičemž každá ze smluvních stran jmenuje Po
jednom rozhodci, kteří zvolí rozhodce třetího. Místem konání rozhodčího řízení bude Ostrava.

5. Tato smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků
uvedenými vjejím záhlaví.

6. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jedno vyhotovení obdrží kupující a
jedno vyhotovení obdrží prodávající.

V Kravařích dne 12.11.2018 V .&‘~‘~{„. dne

Jaros~ava KLEMEp~pV4~~
W~AQ.fl~\$W ‚? ~

Novcd~
Čo: 4

prodávající kupující

/ mOstská nomocnk

Slezskg 207
flóľiumín Starý

č: 26834022
: 5~5 096111
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Masoma Bohumínská městská nemoenicedoc


