Rámcová kupní smlouva
uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Autodíly Skořepa s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Za Škodovkou 150, PSČ 503 11,
IČ 27485102, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod
sp.zn. C 21791, zastoupená jednatelem …..........................,
na straně jedné (dále jen jako „Prodávající“),
a
…................., se sídlem …................., IČ …..................., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v …............. pod sp.zn. ….................., zastoupená …........................,
na straně druhé (dále jen jako „Kupující“),
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
rámcovou kupní smlouvu:
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího po dobu trvání této smlouvy odevzdat na
základě jednotlivých Kupních smluv Kupujícímu Zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k
němu, a to na základě Objednávek Kupujícího, tak jak jsou specifikovány dále v této smlouvě,
a závazek kupujícího objednané Zboží od prodávajícího převzít a zaplatit mu sjednanou kupní cenu.
2. Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu Zboží, které bude uvedeno v jednotlivých
Objednávkách. Objednávka musí vedle identifikačních údajů Kupujícího (obchodní jméno, sídlo,
IČ) obsahovat kód a přesný název objednaného Zboží v souladu s platným Ceníkem Prodávajícího,
požadované množství zboží a požadovaný způsob a místo dodání Zboží.
3. Kupní smlouva dle Objednávek je uzavřena okamžikem přijetí Objednávky ze strany
Prodávajícího. Kupující a Prodávající se dohodli, že k přijetí nabídky může dojít i tak, že
Prodávající podle ní začne plnit Kupujícímu.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky č. 1/2014, které tvoří nedílnou přílohu
č. 1 této smlouvy (dále jen jako „Obchodní podmínky“). Kupující tímto stvrzuje, že byl s celým
obsahem Obchodních podmínek seznámen a souhlasí s nimi, což stvrzuje svým podpisem na jejich
vyhotovení, které je připojeno k této smlouvě.
Článek II.
Kupní cena
1. Kupní cena bude stanovena na základě ceny odebraného zboží stanovené v Ceníku.
2. Prodávající a Kupující se dohodli, že Kupní cena bude Kupujícím uhrazena Prodávajícímu na
základě vyúčtování ze strany Prodávajícího, které bude provedeno vždy měsíčně nejpozději do 5.
dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ze který je účtováno. Vyúčtování bude provedeno
daňovým dokladem – fakturou se splatností v délce 10 dnů.

Článek III.
Ukončení smlouvy
Tuto smlouvu je možné ukončit následujícími způsoby:
a) Dohodou Kupujícího a Prodávajícího.
b) Písemnou výpovědí podanou kterýmkoliv účastníkem této smlouvy s jednoměsíční
výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena.
Článek IV.
Závěrečná ujednání
1. Skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí Obchodními podmínkami. V Obchodních
podmínkách je určena i definice pojmů, která je závazná i pro tuto smlouvu. Odchylná ujednání
v této smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze na základě písemných dodatků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Účastníci této smlouvy po jejím řádném přečtení výslovně prohlašují, že byla uzavřena podle
jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek
a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Přílohy:

1. Obchodní podmínky č. 1/2014,

V ….......................... dne ….....................

….............................................................
Prodávající

….............................................................
Kupující

