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RÁMCOVÁ SMLOUVA

číslo objednatele: 244/61664651/2019
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,,Dodávka ovoce a zeleniny pro Školní jídelnu na VOŠ a SZeŠ Benešov"

Smluvní strany

KupujÍcÍ
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
Se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov
Zastoupený: PaedDr. Be. Ivana Dobešová, ředitelka p.o.
lČ: 61664651
DIČ: CZ61664651
Bankovní spojeni:

dále jen ,,kupujícř'

a

prodávajÍcÍ
TORA, spol. S r.o.
se sídlem Jinošice 23, 257 51 Bystřice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 6548
jednajIcňng. Radek Stupka a Michal Brož
IČO: 44797524 DIČ: CZ44797524
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu:
dále jen ,,prodávajicř'

uzavírají podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku

tuto smlouvu :

I.
Předmět smlouvy
l. Prodávající se touto smlouvou (dále jen ,,smlouva") zavazuje při plnění oboustranně
dohodnutých podmínek dodávat potravinářské zboží (dále jen ,,zboží") ze svého skladu
Bystřici (dále jen ,,sklad") kupujícímu a kupující se zavazuje ujednanou kupní cenu
zaplatit způsobem dohodnutým v této smlouvě.
2. Tato smlouva upravuje základní smluvní ujednání obou smluvních stran. Při uskutečnění
konkrétní dodávky dojde jejím splněním ke vzájemnému ujednání o množství, jakosti a
ceně zboží a doklad o tom se stane nedílnou součástí této smlouvy.

II.
Dodávky zboží
1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží kupujícímu na základě předaných objednávek ze
strany kupujícího, a to bud' u obchodního zástupce nebo přímo v provozovně
prodávajícího, případně telefonicky. Prodávající se zavazuje pokračovat v termínech
rozvozu obvyklých z období dodávek prvního předchůdce prodávajícího, pokud nebude
mezi smluvními stranami dále dohodnuto jinak.
2. Prodávající se zavazuje, že bude podle svých možností dodávat zboží tak, aby objednané
zboží co do druhu, jakosti a množství v plném rozsahu dodal.
3. Prodávající se zavazuje v mimořádných případech dodat chybějící zboží co nejdříve od
objednání, nejdéle však do 90min.
4. Prodávající se zavazuje zajišt'ovat dopravu zboží na provozovnu kupujícího, což je místo
splnění dodávky. V případě, že kupující bude na své přání zajišt'ovat dopravu vlastní, je
místem splnění dodávky rampa prodávajícího.
5. Zboží bude předáno vždy přímo kupujícímu, nebo jiné oprávněné osobě v provozovně.
Kupující bere na vědomí, že ho zavazuje i jednání jiné k tomu oprávněné osoby v jeho
provozovně.
6. Kupující je povinen v místě splnění dodávky dle bodu 3. tohoto článku provést
kvalitativní přejímku dodaného zboží a jeho kontrolu, zda není poškozeno dopravou nebo
nevykazuje jinou vadu, a o takto zjištěných vadách sepíše reklamační zápis se zástupcem
prodávajícího (řidičem nebo pracovníkem skladu).
7. Převzaté množství zboží dle údajů uvedených prodávajícím na zúčtování dodávky nebo
univerzálním dokladu skladu (dále jen ,,doklad o dodání zboží") kupující potvrdí
razítkem a svým podpisem, případně jiného odpovědného pracovníka a uvede datum
uskutečnění dodávky. Tímto momentem přechází vlastnické právo k dodanému zboží na
kupujícího se všemi z toho vyplývajícími důsledky ve smyslu občanského zákoníku.
8. Prodávající, pokud uskuteční dodávku zboží ve vratných obalech, uvede druh obalů,
jejich množství a cenu na dokladu o dodání zboží. Potvrzením tohoto dokladu kupující
odsouhlasí druh a množství vratných obalů, jakož i cenu, pokud nebyla již dříve
samostatně mezi oběma smluvními stranami pro jednotlivé druhy obalů sjednána.

III.
Cena
1. Prodávající vždy jednoznačně na dokladu o dodání zboží uvede cenu u každého druhu
zboží a kupující potvrzením převzetí zboží na tomto dokladu zároveň odsouhlasí cenu
dodaného zboží. Tímto okamžikem je vzájemně dobře ujednána cena dodávky zboží,
přičemž se tím rozumí cena dodávky fco místo splnění (viz ČIjI., bod.3).

2. Dohodou obou smluvních stran se sjednává způsob úhrady ceny dodávky zboží a obalů
(dále jen ,,kupní cena") tak, že prodávající vystaví podle údajů na dokladu o dodání zboží
fakturu a tuto neprodleně odešle kupujícímu. Faktura je vystavována na dodávky zboží a
obalů nejméně jednou za celý měsíc, nejpozději neprodleně po skončení měsíce.
3. Kupující se zavazuje kupní cenu podle faktury uhradit do data splatnosti uvedeného na
faktuře tj. do 30 dnů od vystavení faktury (případně dle jiného ujednání). Dnem
následujícím následujícího po tomto dni je kupující jako dlužník v prodlení se zaplacením
peněžitého závazku. Pro případ prodlení dlužníka si smluvní strany sjednávají smluvní
pokutu podle § 2048 občanského zákoníku ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den
prodlení.
4. Obě smluvní strany se mohou v konkrétním případě také zejména s ohledem na nejistou
platební schopnost kupujícího dohodnout, že kupující zaplatí kupní cenu ještě před
převzetím zboží, což v takovém případě musí kupující vhodným způsobem prokázat.
5. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením peněžitého závazku po dobu delší
než 30 dnů, obě smluvní strany souhlasí s tím, aby toto bylo považováno za natolik
závažné porušení této smlouvy, že bude okamžitě přerušen objednací styk podle ČIjI této
smlouvy. Obnoven bude teprve po zaplaceni dlužné částky. V případě opakování
takového stavu může tato skutečnost vést k odstoupení od smlouvy podle příslušného
ustanovení občanského zákoníku.

IV.
Vady a jejich uplatňování
l. Pokud se zjistí vady zboží zjevné při splněni dodávky, dle ČIjI bod 5, je kupující povinen
uplatnit nároky z těchto vad bez zbytečného odkladu přímo u zástupce prodávajícího.
V případě vad jakosti, které se vyskytnou na zboží při dodržení řádných skladovacích
podmínek pro jednotlivé druhy zboží v záruční době, je kupující povinen i zde uplatnit
své nároky bez zbytečného odkladu, ovšem nejpozději do konce záruční doby.
2. V případně řádného uplatnění nároků z vad zboží bud důsledně postupováno podle ust. §
2099 až 2112 občanského zákoníku.
3. Obě smluvní strany budou vzájemně působit při řešení nároků z vad zboží tak, aby
oprávněné nároky kupujícího mohly být vyřízeny do 30 dnů od oznámení doručeného
prodávajícímu. Tato lhůta neplatí, když by k posouzení oprávněnosti kupujícího bylo
nutné zajistit posudek orgánu kontroly jakosti příp. hygienické služby.

V.
l.
2.
3.
4.
5.

Závěrečná ustanovení
Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, platí na vztahy z této smlouvy obchodní
zákoník, zejména hlava Il., díl I.
Obě smluvní strany se zavazují případné spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu řešit
především dohodou.
Případné změny této smlouvy je možno učinit pouze písemným dodatkem k této
smlouvě.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností od podpisu smlouvy obou
smluvních stran, v délce trvání jednoho hospodářského roku, tzn.365 dní.
Smlouvu lze vypovědět před skončením pouze písemnou výpovědí doručenou druhé ze
smluvních stran. Sjednává se měsíční výpovědní lhůta, která počítá běžet 1.dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi.

6.

Tato smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost
originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Na důkaz souhlasu
s celým obsahem smlouvy se smluvní strany podepisují.
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Podpis a razítko prodávajícího

Podpis a razítko kupujícího

Ing. Radek Stupka, jednatel společnosti

PaedDr. Be. Ivana Dobešová

Michal Brož, jednatel společnosti

ředitelka školy

