
Rámcová kupní smlouva

na záklaďé'u§tánovení §í746 áriásled.záko na č,89l20t2Sb.,občanského zákoníku
uzavřeli níže uvedené smluvní strany

I.Smluvní strany

LékárnaFortuna s.r.o.
se sídlem Studentská 1548126,73601 Havířov-Podlesí
IČ:268 1 8 1 67,DIČ:CZ268 1 8 1 67
zastoupená Mgr.Ivonou Pastvovou j ednatelkou
(dále jen prodávající)

a

Sociální služby města Havířova
se sídlem Přemysloval618l 12,73601Havířov-Podlesí
IČ:60337583
zastoupená Ing.Milanem Černým,ředitelem
(dáke jen kupující)

II.Předmět smlouvy

1.Prodávající se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy ve formě dílčích plnění nazákladé dílčích
kupních smluv uzavřených dle této smlouvy,dodávat kupující straně řádně a včas zdravotnický a de-
zinfekční materiál v rozsahu sortimentu prodávající dle nabídkového listu,který je součástí této
smlouvy jako příloha
2.Kupující se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy odebírat od prodávající strany v rozsahu
dílčích kupních smluv předmětné zboži a zaplaíit prodávající kupní cenu zboži řádně a včas.

III.Dílčí kupní smlouvy

1.Plnění ztéto smlouvy budou uskutečňována dle dílčích kupních smluv.Dílčí kupní smlouvy budou
uzavírány nazákladě objednávek kupující učiněných ve formě návrhu na uzavření dílčí kupní
smlouvy(dále j en obj ednávka).
2.Objednávka kupující může b;it provedena u prodávající písemně,e-mailem.Objednávka učiněná
kupujícím je závaznápo dobu 7pracovních dnů.
3.Prodávající je oprávněn přijmout či odmítnout objednávku ktr;imkoliv způsobemuvedeným v
odstavci 2íéto smlouvy.Dílčí kupní smlouva je uzavřenaokamžikem,kdy prodávající potvrdí
objednávku kupující.
4.Jestliže pfijetí objednávky učiněné prodávajícím obsahuje dodatky,výhtady,omezení nebo jiné
změnyje odmítnutím objednávky a považuje se za nový návrh nauzavření dílčí kupní smlouvy.

IV.Dodání zboži

1.Prodávající se zavazuje objednané zboži dodat v souladus člankem III.této smlour,y,spolu s

doklady nutnými k jeho přejímce,čímž se rozumí dodací list a faktura.Dodací list bude obsahovat
nánev zboži a cenu zboží.
2.Prodávající se na základě dílčích kupních smluv zavazuje dodat zboží požadované kupujícím v
objednávce,co do druhu a množství do 3dnů od obdržení objednávky.
3.Prodávající se zavazuje dodávat zboži na základé požadavku kupující do jednotlivých středisek
kupujícíjež strany póřiřují za místo plnění dílčích kupních smluv.
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1 .Kupní cena zboží je specifikovátna v nabídkovém listu,který tvoří přílphu této smlouvy a je její
nedílnou součástí.Cena je specifikována za jednotlivé položky,aletéžza souhrný objem plnění dle
nabídkového listu.
2.Ypřipadě překročení celkového souhrného objemu plnění v době trvání smouvy lduben20l6-
bŤezen2}I&/v hodnotě kupní ceny 265368,80Kč bez DPH l3I4896,20Kč s DPH/,poskltne
prodávající kupující slevu ve výši 4% z objemu,o který bude překročen pouhrný objem plnění
prodávající.

Vl.Platební podmínky

1.Kupující se zavazuje kupní cenuzazbožíuhradit prodávající ,po splnění podmínek dodání zboži
a to na základé vzstaveného daňového dokladu -faktury.
2.Splatnost faktury je 30dnů ode dne vystavení faktury,pokud nebude dohodnuto jinak.

Y II.Zámlka za j akost zboží

1.Prodávající odpovídákupujicí,že zboži při převzetí nemá vady,a to ve smyslu ustanovení §2161
zákona č.89 l20 |2sb.,občanského zákoníku.
2.Zánlkuposkytuje prodávající v uvedeném rozsahu zadodtžení podmínek pro skladování a
nakládání s jednotlivýmzbožímv souladu s jeho povahou a pokyny výrobce.
3.Prodávající poskytuj e zárukuna dodané zboží po dobu jeho použitelnosti,do data expirace
jednotlivého zboží.

VIII.Práva z vadného plnění

1.Kupující je povinen zbožípři jeho převzetiprohlédnout.Budou-li zjištěny zjevné vady dodávek
nesrovnalosti v úplnosti dodávky, v množství,porušení vnějšího obalu)je kupující povinen oznárrit

prodávající při převzetí zboží a iplatnit práva z vadného plnění u prodávající nejpozději do 5dnů od
pŤevzetí zboži.
2.Kupující je povinen oznárnitvady z vadného plnění u prodávajícího písemně.
3.Prodávající je povinen vyjádřit se k oznámeným vadám do 15{i dnů od jejich oznámení.
4.V případě oprávněné reklamace prodávající po dohodě s kupujícím dodá náhradní dodávku
odpovídající kvality.

Ix.záv ér eěná ustanovení

1.Tato smlouva se uzavirá na dobu do 3 1.3.2018
2.0bě smluvní strany mají právo kdykoli tuto smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu.
Výpovědní lhůta činí 2měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
qipovědi druhé straně.
3.Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou.
4.Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

S.Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichžkaždá smluvní strana obdrží po jednom.

6.Tato smlouva nabýváplatnosti a účinnosti pospisem obou smluvních stran.



7.Smluvní strany uzavŤely smlouvu nazákladě véňné a svobodné vůle,nikoli v tísni ěi zarczumové
slabosti nebo lehkomyslnosti či zanápadně nevýhodných podmínek.Smlouvu pročetlyjejímu
obsahu rozuměly áVeŽviiUrád'souhlásísjejím obsahem anadůkaztoho připojují své podpisy.
8.Prodávající tímto výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouly,a to výhradně v souladu s

povinno stmi,které kupuj ící ukládaj í platné předpisy.
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Přílohu činí nabídkový list y 3.3.2016

V Havířově dne 1l .3.2016

zaptodávajicí
|-ékárna Fortuna s.ř.tl"

Studenstská 1U8/26
736 01 Havřov-Podlesí
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V Havířově ane ll 4, ,!t,,?,'

rss §.iT;ifŤj'1* i s íY] ž


