Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli
K.A.L.T. Pneu a.s.
IČ 28219937, DIČ CZ28219937
Se sídlem Kolín V, K Raškovci 807
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13657
zast. Martinem Zábojem, členem představenstva
bank.spojení 6879052/0800, ČS a.s.
( dále jen „ dodavatel“ )
a
Firma
IČ

DIČ

Se sídlem
Zapsaná v OR vedeném
zast.
bankovní spojení
tel. kontakt / fax
( dále jen „ zákazník“ )
Tuto

RÁMCOVOU SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI
(uzavřenou dle § 1746 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)
I.
Předmět smlouvy

1. Dodavatel a zákazník jsou podnikateli a dle této smlouvy jednají v rámci své podnikatelské
činnosti.
2. Dodavatel se zavazuje dodávat zákazníkovi zboží, případně provést i služby prováděné
dodavatelem, spočívající zejména v servisních pracích, na základě jednotlivých objednávek,
učiněných zákazníkem a převést na zákazníka vlastnické právo k dodanému zboží.
3. Zákazník se zavazuje zboží dle jednotlivé objednávky od dodavatele převzít a zaplatit mu
dohodnutou kupní cenu, případně převzít provedené služby a zaplatit mu cenu za jejich
provedení. Cena za zboží je uvedena v ceníku dodavatele a zákazník je povinen ji uvést ve
své objednávce. Zákazník prohlašuje, že mu ceník dodavatele je znám. V případě změny cen,
bude tato změna zákazníkovi oznámena. Dodavatel je oprávněn ceník jednostranně měnit.
4. Cena za služby je uvedena v ceníku dodavatele vyvěšeném na provozovnách dodavatele a
předpokládaná cena je rovněž uvedena v zakázkovém/montážním listu při přijímání každé
zakázky zákazníka.

II.
Objednávky/Platební podmínky
1. Zákazníkovi bude dodáno zboží /provedeny služby na základě písemné objednávky, kterou
doručí dodavateli. Objednávka může být uskutečněna rovněž osobně, faxem, e – mailem,
nebo telefonicky. Objednávka musí být doručena dodavateli nejméně 24 hodin před
požadovaným termínem plnění.
2. V objednávce musí být objednávané zboží/ služby přesně specifikovány včetně ceny za
zboží/služby, spolu s požadovaným termínem a místem dodání. Nebude-li objednávka
obsahovat tyto údaje, považuje se smluvními stranami za neuskutečněnou a dodavatel nemá
povinnost dodat požadované zboží případně provést služby.
3. Na odebrané zboží/provedené služby bude zákazníkovi vystaven daňový doklad - faktura
dle objednávky a to do tří dnů od dodání zboží/provedení služeb. K ceně bude připočítána
daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného
plnění. Za zdanitelné plnění smluvní strany považují každou jednotlivou dodávku
zboží/provedení služeb, kterou dodavatel dodá/provede zákazníkovi.
4. Pokud zákazník nebude souhlasit s údaji uvedenými ve faktuře, je povinen tuto vrátit do
doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data dodavatel vrácenou
fakturu od zákazníka převzal. Po uplynutí této lhůty nemá zákazník nárok fakturu vracet.
V případě, že nebude dán důvod k vrácení faktury a faktura bude přesto zákazníkem
vrácena, je faktura splatná v původním termínu splatnosti.
5. Zákazník je povinen zaplatit fakturu do data splatnosti. Splatnost se sjednává ve lhůtě …….
dnů ode dne doručení zboží.
III.
Dodací podmínky
1. Zboží/provedení služeb jsou pokládány za řádně dodané/provedené, okamžikem podpisu
odpovědného pracovníka zákazníka nebo zákazníkem na dodacím listu, montážním listu
nebo faktuře, která slouží zároveň jako dodací list. Zákazník nabývá vlastnické právo ke
zboží úplným zaplacením kupní ceny.
2. Zákazník má práva z vadného plnění dle občanského zákoníku.
3. Dodavatel neodpovídá za nedostatky zboží/služeb, které byly způsobeny nevhodným
používáním zboží. Dodavatel dále neodpovídá za nedostatky zboží, které mají původ ve
vadném skladování po dodání zboží nebo jejichž původ záleží v okolnostech, které nebylo
možné odvrátit.
4. Zjevné vady, tedy vady, které lze zjistit již při přebírání zboží/provedených služeb
zákazníkem, musí zákazník reklamovat ihned při převzetí zboží/služeb na dodacím
listu/zakázkovém listu.
5. Zákazník nemá práva z vadného plnění, neoznámil-li vady dodavateli bez zbytečného
odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl.
6. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením
obvyklé pozornosti poznat již při převzetí zboží/služby a tuto vadu dodavateli ihned
neoznámil.

IV.
Sankce a pokuty
1. Pokud zákazník nepřevezme objednané zboží, zavazuje se zaplatit dodavateli náklady
spojené manipulací a s dodáním zboží.
2. V případě prodlení zákazníka s úhradou je zákazník povinen uhradit dodavateli zákonný
úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013, kterým se určuje výše úroků z prodlení a
nákladů spojených s uplatněním pohledávky.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla dodavateli
v příčinné souvislosti s porušením smlouvy.
V.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
2. Závazek ze smlouvy může zaniknout po vzájemné dohodě smluvních stran nebo písemnou
výpovědí jedné ze smluvních stran. Výpovědní doba činí 1 měsíce a počíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní vztahy dle této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Občanský zákoník.
2. Tato smlouva byla uzavřena na základě svobodné vůle obou smluvních stran, nikoli v tísni a
za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
3. Dle § 630 Občanského zákoníku si strany této smlouvy sjednávají promlčecí dobu v rozsahu
5 let a to na uplatnění práva dodavatele na zaplacení kupní ceny. V ostatních případech platí
promlčecí doba stanovená zákonem.
4. Dle §89a z.č. 99/1963, občanského soudního řádu tímto účastníci této smlouvy sjednávají
pro veškerá řízení v obchodních věcech místní příslušnost Okresního soudu v Kolíně.
5. Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze na základě písemné dohody obou
smluvních stran. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran
formou písemných dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze stran této
smlouvy obdrží jedno vyhotovení.
7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nahrazuje
veškeré případné rámcové smlouvy o obchodní spolupráci dříve uzavřené mezi dodavatelem
a zákazníkem.

V

dne

…………………………….
K.A.L.T. Pneu a. s.
Martin Záboj, člen představenstva

…………………………….
za zákazníka

