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SMLOUVA O DODÁVKÁCH ZBOŽÍ                                                                              

(rámcová kupní smlouva) 

Uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi 

Obchodní jméno:                                                                                                                                          

Zastoupeným:                                                                                                                                                            

Sídlo:                                                                                                                                                                                   

IČ:                                                                                                                                                                                    

DIČ:                                                                                                                                                                             

Firma zapsaná v obchodním rejstříku:                                                                                                   

Bankovní spojení:                                                                                                                                               

Číslo účtu:                                                                                                                                                       

Telefon/fax:                                                                                                                                                         

(dále jen „prodávající“) 

a 

Obchodní jméno:                           Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660        

Zastoupeným:                                Mgr. Jaroslavem Králem, ředitelem školy                                                               

Sídlo:                                                Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem                                          

IČO:                                                  46773606                                                                                                                 

DIČ:                                                   -                                                                                                            

Bankovní spojení:                          Komerční banka, č. ú.:  11239471/0100                                               

(dále jen „kupující“)                                                                                                                                               

Spojení:                                           tel: 416837317, e-mail: škola@2zsroudnice.cz 

 

I.                                                                                                                                                                        

Úvodní ustanovení 

1.1. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření této Rámcové smlouvy o dodávkách zboží (dále jen 

„Smlouva“), a to s cílem vymezit základní a obecné podmínky jejich obchodního styku, včetně 

vymezení jejich základních práv a povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu. 

1.2. Smlouva je uzavírána s ohledem na záměr prodávajícího směřujícího k prodeji zboží a vůli 

kupujícího nakupovat předmětné zboží, přičemž realizace dílčích plnění podle této smlouvy bude 

realizována prostřednictvím jednotlivých objednávek kupujícího a jejich potvrzením prodávajícímu. 

II.                                                                                                                                                                                

Předmět smlouvy 

2.1. Účelem této Smlouvy je zabezpečení dodávky masa specifikovaného v příloze č.1 této Smlouvy – 

cenová nabídka (dále jen „zboží“) a dopravy hygienicky schváleným vozidlem do místa plnění 

v souladu s  potřebami odběratele,  a to až do výše předpokládaného finančního limitu 

………………………………. Kč s DPH v roce 2017. 

2.2. Prodávající se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy ve formě dílčích plnění dodávat 

kupujícímu zboží dle platného ceníku. 
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2.3. Kupující se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy odebírat od prodávajícího v rozsahu dílčích 

kupních smluv zboží a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu dle této smlouvy. 

 

III.                                                                                                                                                                                   

Dílčí kupní smlouvy 

3.1. Plnění z této Smlouvy budou uskutečňována dle dílčích kupních smluv. Dílčí kupní smlouvy budou 

uzavírány na základě objednávek kupujícího učiněných ve formě návrhu na uzavření dílčí kupní 

smlouvy (dále jen „objednávka“) dle aktuální poptávky kupujícího. 

3.2. Jestliže přijetí objednávky učiněné prodávajícím obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné 

změny, je odmítnutím objednávky a považuje se za nový návrh na uzavření dílčí kupní smlouvy. 

3.3. Dílčí kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je prodávajícím kupujícímu potvrzena 

objednávka učiněná kupujícím za podmínek vyjádřených v této Smlouvě nebo kdy je kupujícím přijat 

nový návrh prodávajícího na uzavření dílčí kupní smlouvy učiněný podle čl. 3. 2  této Smlouvy. 

3.4. Návrh na uzavření dílčí smlouvy bude realizován formou e-mailové zprávy, telefonického 

kontaktu či osobním jednáním. Potvrzení objednávky učiní prodávající formou e-mailové zprávy. 

Email prodávajícího:                                                                                                                                             

Tel. kontakt prodávajícího: 

Email kupujícího:    jídelna.2zsroudnice@seznam.cz                                                                                                                                                        

Tel. kontakt kupujícího: 416 83 74 61         mobil: 722 140 739  

3.5. Požadavky na kvalitu a způsob dodání 

Maso bude objednáno předchozí pracovní den nejpozději do 11 hodin. Dodávka proběhne v den 

objednání do 14 hodin nebo v den spotřeby od 6 do 6: 30. Předchází – li dni spotřeby den kdy 

nevaříme (prázdniny, svátky ….), požadujeme dodání masa v den spotřeby  od 6 do 6: 30. 

Maso požadujeme čerstvé, v minulosti nezmrazované a nevakuované (vakuované smí být pouze 

maso krůtí a kuřecí). Maso bude dodáno s přesností na 0,5 kg, musí být bez blan, zbytků tuku, bez 

krvavých částí a třásní svaloviny – bez nutnosti dalšího zpracování tzn. kuchyňská úprava. Dodavatel 

poskytne možnost operativní výměny nekvalitního masa do dvou hodin od ohlášení reklamace.  

3.6. Prodávající se zavazuje dodat k dodávanému zboží „Prohlášení o shodě“, příp. obdobný 

certifikát. 

3.7.  Kvalita surovin musí odpovídat potřebám pro věkovou kategorii 6 – 18 let. 

IV.                                                                                                                                                                                    

Kupní cena, platební podmínky a fakturace 

4.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dodávaného zboží podle skutečně 

odebraného množství zboží a jeho jednotkových cen stanovených cenovou nabídkou, která je v bodu 

4.5. této Smlouvy. 

4.2. Jednotkové ceny zboží jsou ceny nejvýše přípustné, jejich výši lze měnit jen v případě změn 

daňových předpisů. 

4.3. Prodávající je oprávněný vystavit fakturu po splnění dodávky objednaného zboží. 
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4.4. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu na jeho účet kupní cenu dle příslušné faktury v 

termínu splatnosti na ní uvedeném. Obě smluvní strany si dohodly lhůtu splatnosti v délce 14 dnů. 

Lhůta splatnosti faktury počíná běžet dnem uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře. 

4.5. Cenová nabídka na vybrané druhy masa 

Č. Název Limitní 
množství 

odebraného 
zboží v kg 

Nabídková 
cena za  

1 kg  
s DPH v Kč 

Limitní celková 
cena s DPH Kč 

1. Kuřecí řízky 1000   

2. Hovězí zadní 1400   

3. Hovězí přední 90   

4. Vepřová plec 1300   

5. Vepřová kýta 1000   

6. Vepřová pečeně bez kosti 350   

7. Vepřová pečeně s kostí 60   

8. Krůtí maso 190   

Celková cena bez DPH v Kč:  

Celková cena s DPH v Kč:  
 

4.6. Doručování faktury provede prodávající včas – zasláním na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy – 

dekádně, vždy k 10., 20. a 30. nebo 31. dni v měsíci. 

4.7. faktura musí obsahovat:                                                                                                                                               

- označení smluvních stran s uvedením sídla, IČ, DIČ                                                                                                 

– číslo faktury                                                                                                                                                                   

– termín splatnosti                                                                                                                                                            

- druh a množství dodaného zboží                                                                                                                        

– fakturovanou částku                                                                                                                                             

– základ daně a DPH            

 

V.                                                                                                                                                                                   

Dodací podmínky 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že zboží bude dodáno prodávajícím kupujícímu na náklady 

prodávajícího, a to na místo plnění, kterým je Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660. 

5.2. Prodávající dodá zboží požadované na objednávce, přebírající osoba za kupujícího je povinna 

dodávku zboží přijmout, potvrdit její převzetí na dodacím listu, uvést čitelně své jméno a příjmení, 

opatřit razítkem kupujícího a čitelně podepsat. 

5.3. Prodávající je povinen v okamžiku předání zboží kupujícímu nebo dopravci určenému 

prodávajícím předat spolu se zbožím doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží, zejména 

doklady stanovené obecně právními předpisy a dále pak i v rozsahu stanoveném dílčí kupní 

smlouvou. 

5.4. Neurčí-li dílčí kupní smlouva jinak, je prodávající povinen zboží opatřit takovým obalem pro 

přepravu, který zabezpečuje řádné uchování a ochranu zboží před jeho poškozením. 
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5.5.  Dodavatel uvede zemi původu jednotlivých komodit. 

VI.                                                                                                                                                                     

Odpovědnost za vady, smluvní pokuta 

6.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje dílčí kupní smlouva 

a tato Smlouva. Jestliže prodávající poruší své uvedené povinnosti, vznikají kupujícímu nároky z 

odpovědnosti za vady, které se řídí ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku. 

6.2Nebezpečí škody na věci a vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí 

zboží v místě splnění.  

6.3. Vady dodávaného zboží je prodávající povinen odstranit neodkladně v co nejkratším termínu, tak 

aby nebyl narušen provoz školní jídelny a aby nedošlo ke znehodnocení zboží, určeného k reklamaci, 

příp. výměně. Kupující informuje prodávajícího o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy 

kupující vady zjistil, pokud je nezjistil při přejímce zboží. 

6.4. Kupující má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 procenta z ceny zboží, které mělo být dodáno a 

dodáno nebylo, za každý započatý den prodlení (dle podmínek výběrového řízení). 

VII.                                                                                                                                                                          

Závěrečná ustanovení 

7.1.  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018. 

7.2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou či dílčí kupní smlouvou se řídí právním řádem České 

republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

7.3. Nedodržení podmínek této smlouvy může být důvodem k odstoupení od Smlouvy. 

7.4. Obsah této Smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich 

svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy. 

7.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

7.6. Smlouvu lze měnit či doplňovat po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to pouze v 

písemné formě. 

7.7. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  

 

Prodávající:      Kupující: 

Datum:          Datum: 

 

Podpis:……………………………..    Podpis:…………………………. 

        Jaroslav Král 

        (ředitel) 


