Rámcová kupní smlouva
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany
1. PRODÁVAJÍCÍ:
Makovec a.s.
sídlo: Nám. T. G. Masaryka 23, Prostějov, 79601
zast. Aloisem Makovcem (členem představenstva)
IČ: 46903631
DIČ: CZ46903631
(dále jen „prodávající")
a
2. KUPUJÍCÍ:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ TŘEBOVÁ, příspěvková organizace
sídlo: Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová
zastoupené JUDr. Magdalénou Peterkovou, Ph.D., ředitelkou
IČ: 709 33 341
(dále jen „kupující")
uzavřeli rámcovou kupní smlouvu s následujícím obsahem :

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je rámcová úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci
smluvního vztahu koupě zboží. Předmětem koupě dle této smlouvy jsou komodity uvedené jako
předmět veřejné zakázky malého rozsahu a ve vzorové objednávce, kterou prodávající předložil
jakou součást své nabídky do vyhlášeného výběrového řízení (dále jen „zboží“).
2. Prodávající se zavazuje dle podmínek této smlouvy dodávat kupujícímu zboží a kupující se zavazuje
zboží od prodávajícího odebírat a zaplatit mu dohodnutou kupní cenu.
III. Kupní cena zboží
1. Kupní cena zboží je stanovena vzorovou objednávkou, kterou prodávající předložil jako součást své
nabídky do vyhlášeného výběrového řízení. Tato vzorová objednávka je přílohou této Rámcové
kupní smlouvy a je její nedílnou součástí jako Příloha č. 1.
2. Ceny sjednané v příloze této smlouvy jsou platné po dobu uvedenou v zadávacích podmínkách
veřejné zakázky malého rozsahu a prodávající se zavazuje tyto ceny kupujícímu po dobu trvání
smluvního vztahu garantovat.
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3. V případě koupě druhu zboží neuvedeného v příloze se smluvní strany zavazují stanovit cenu před
zasláním objednávky.
4. Ke sjednané ceně zboží bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě
v době uskutečnění zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění smluvní strany považují každou
jednotlivou dodávku zboží, kterou prodávající dodá kupujícímu na základě objednávky kupujícího.
5. Cena jednotlivého zdanitelného plnění bude účtována kupujícímu na základě daňového dokladu –
faktury. Faktura bude obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu. V opačném případě je
kupující oprávněn fakturu prodávajícímu vrátit a po dobu, než bude zaslána zpět se všemi
náležitostmi, neběží lhůta splatnosti a kupující není v prodlení s úhradou faktury.
6. Faktura je splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
IV. Objednávky zboží
1.
2.

3.
4.

5.

Jednotlivá plnění dle této smlouvy se uskutečňují na základě objednávky kupujícího.
Objednávky mohou být činěny telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím e-shopu, poskytuje-li
prodávající i tuto službu. V takovém případě poskytne prodávající kupujícímu přihlašovací údaje
nezbytné pro využívání služeb e-shopu bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.
Údaje na kontaktní osoby (telefon, e-mail) si smluvní strany předají bez zbytečného odkladu po
podpisu této smlouvy.
Obsahem objednávky musí být přesná specifikace sortimentu požadovaného zboží, množství
požadovaného zboží a termín dodání požadovaného zboží, pokud bude odlišný od termínu
uvedeného v této smlouvě.
Objednávky bude kupující provádět v termínech dle čl. V. odst. 1, odst. 8 této smlouvy.
V. Termín a dodání zboží

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zavazuje se prodávající dodávat zboží kupujícímu třikrát
týdně, a to v pondělí, ve středu a v pátek, vždy do 10:00 hod., a to dle objednávky kupujícího
učiněné nejpozději předchozího pracovního dne do 12:00 hod.
Místem dodání zboží je sídlo kupujícího.
Prodávající bude dodávat zboží kupujícímu na vlastní náklady prostřednictvím svých dopravních
prostředků.
Při přebírání objednaného zboží je kupující povinen provést za přítomnosti prodávajícího
kvalitativní přejímku zboží a potvrdit dodací list (příp. fakturu). Odpovědný pracovník kupujícího
je oprávněn popsat na doklad o přejímce zboží stav dodávaného zboží. V případě, že množství
objednaného zboží neodpovídá dokladu nebo v případě, kdy objednané zboží vykazuje zjevné
vady, je odpovědný pracovník kupujícího oprávněn uvedené nedostatky na dokladu vytknout a
objednané zboží vykazující vady nepřevzít. Pracovník prodávajícího stvrdí vytknuté vady
podpisem na dodacím listu (příp. faktuře).
Zboží je považováno za dodané okamžikem podpisu odpovědného pracovníka kupujícího na
dodacím listu (příp. faktuře). Jedno vyhotovení dokladu si ponechá prodávající a jedno vyhotovení
dokladu bude předáno odpovědnému pracovníkovi kupujícího, který objednané zboží přebírá.
Případné výtky uvedené na dokladu (dodací list nebo faktura) budou řešeny jako reklamace.
Potvrdí-li odpovědný pracovník kupujícího převzetí zboží na příslušném dokladu, má se za to, že
zboží objednal.
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7.

8.

9.

V případě, že odpovědný pracovník kupujícího odmítne doklad podepsat nebo v případě, kdy
vytčené nedostatky zásilky odmítne podepsat pracovník prodávajícího, je kupující povinen bez
zbytečného odkladu tuto skutečnost prodávajícímu telefonicky oznámit a objednané zboží
v případě odmítnutí podpisu pracovníka prodávajícího nepřevzít.
Kupující požaduje ze strany prodávajícího flexibilitu v případě individuálních mimořádných
situací. Prodávající prohlašuje, že je s tímto požadavkem kupujícího srozuměn a že flexibilitu
v případech zvláštního zřetele hodných akceptuje.
V případě, že prodávající není schopen dodat řádně objednané množství zboží, je povinen
bezodkladně kontaktovat kupujícího a dohodnout s ním náhradní plnění.
VI. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

1. Pokud jde o odpovědnost za vady potravinářských výrobků, tato se řídí zvláštními právními
předpisy s těmito výrobky souvisejícími.
2. V ostatních případech odpovědnosti za vady platí ustanovení občanského zákoníku.
VII. Nabytí vlastnického práva
1. Kupující nabývá vlastnického práva k objednanému zboží okamžikem jeho převzetí.
2. Nebezpečí škody na objednaném zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.
VIII. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení s úhradou faktury co do času a/nebo výše smluvní ceny je prodávající oprávněn
uplatnit zákonný úrok z prodlení.
2. V případě prodlení s dodáním řádně objednaného zboží je kupující oprávněn požadovat po
prodávajícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 100,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.
3. V případě, že dodání řádně objednaného zboží se opozdí o 12 hodin a více, je kupující oprávněn
objednávku zrušit, případně objednané zboží odmítnout a nepřevzít, a to bez nároku prodávajícího
na jeho úhradu.
4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
5. Nedodrží-li prodávající garanci dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, je kupující oprávněn odebrat zboží
od jiného dodavatele a prodávající je povinen uhradit kupujícímu rozdíl mezi sjednanou cenou zboží
(dle Přílohy č. 1 této smlouvy) a skutečně uhrazenou cenou zboží.
IX. Ostatní smluvní ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu stanovenou v zadávacích podmínkách
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, které jsou nedílnou součástí této kupní
smlouvy jako její Příloha č. 2.
2. V případě zvlášť závažného porušení smluvní povinnosti nebo v případě opakovaného méně
závažného porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou lze smlouvu vypovědět, a to
v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po dni doručení výpovědi.
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3. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní strany zavazují postupovat dle zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dle zvláštních právních předpisů vztahujících se
k potravinářským výrobkům.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
Veškeré změny a doplňky rámcové smlouvy vyžadují písemnou formu.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tuto smlouvu výše uvedeného obsahu připojují smluvní
strany své podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace,
které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva
nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy provede kupující.

V Prostějově dne 24. 11. 2020

_______________________________
Alois Makovec, člen představenstva
v. r.
prodávající

V České Třebové dne 21. 12. 2020

___________________________________
JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D., ředitelka
v. r.
kupující

Přílohy:
Příloha č. 1: Vzorová objednávka – cenová nabídka prodávajícího ze dne 24. 11. 2020
Příloha č. 2: Zadávací podmínky pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 20. 11. 2020,
název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka masa pro zařízení Sociálních služeb Česká Třebová
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