Rámcová smlouva o uzavírání kupních smluv
dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
Dodavatel:
Název:
ETIX, s.r.o.
Zastoupená:
Ing. Janem Herbergem
Sídlo:
Vintrovna 418/3d, 664 41 Popůvky
Bankovní spojení: SBERBANK č.ú. 4060025507/6800
IČ: 26285797
DIČ: CZ26285797

Odběratel:
Název:
Zastoupená:
Sídlo:
Bankovní spojení:
IČ:
DIČ:

Čl. I.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly na vzájemné spolupráci v oblasti dodávky tiskovin a tiskových služeb, a to za podmínek
upravených touto smlouvou.
2. Odběratel prohlašuje, že je způsobilý plnit své závazky z titulu této smlouvy a smluv na jejím základě uzavřených,
a to v rámci svého předmětu podnikání.
Čl. II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je blíže upravit práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zamýšlenými koupěmi a
prodejemi tiskovin a tiskových služeb, dle očíslovaných příloh této smouvy. Každý druh tiskoviny a tiskové služby je
podrobně vyspecifikován v samostatné očíslované příloze této smlouvy.
Čl. III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Dodavatel je za podmínek této smlouvy povinen na základě jednotlivých kupních smluv nebo zasílaných závazných
objednávek dodávat odběrateli tiskoviny a tiskové služby a umožnit mu nabýt vlastnické právo k těmto tiskovinám.
2. Odběratel je povinen dodavateli zaplatit za tiskoviny a tiskové služby kupní cenu (případně i její zálohu)
v požadovené výši a měně, a to případně i před dodáním tiskovin či realizací tiskové služby a uhradit sjednané
náklady za tiskové přípravy popř. na dopravu odběrateli.
Čl. IV.
Splnění kupní smlouvy
1. Závazky ze smluv uzavřených na základě této smlouvy zanikají jejich úplným splněním, dohodou účastníků nebo ze
zákona.
Čl. V.
Cenové a platební podmínky, přechod vlastnického práva
1. Smluvní strany sjednávají, že kupní cena tiskovin a tiskových služeb dodávaných dodavatelem odběrateli na
základě této smlouvy, bude stanovena dle cenové nabídky dodavatele platné v době objednání zboží, nedohodnou-li
se strany v konkrétním případě jinak. Odběratel prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy s cenovou nabídkou
seznámen.
2. Jako podklad k zaplacení kupní ceny vystaví dodavatel fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle platných
právních předpisů. Náklady spojené s balením, vícenáklady za tiskové přípravy, případně dopravou zboží nese
odběratel a budou fakturovány samostatně, pokud se obě strany nedohodly jinak.
3. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele až po úplném zaplacení kupní ceny.
4. V případě, že bude odběratel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči dodavateli, nebo bude podán návrh na
prohlášení konkursu na majetek odběratele, nebo bude odběratel v likvidaci, se stávají splatnými veškeré pohledávky
dodavatele za odběratele, a zanikají účinky této smlouvy, nikoli od samého počátku.

Čl. VIII.
Dodací podmínky
1. Dodavatel je povinen dodat tiskoviny a tiskové služby ve sjednaném termínu. Po vzájemné dohodě mezi
dodavatelem a odběratelem může být dodáno dříve, případně po částech.
2. Dokladem prokazujícím dodání tiskovin nebo tiskových služeb je dodací list nebo jiný doklad.

Čl. IX.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními
podmínkami dodavatele, se kterými se strany seznámily, s nimiž souhlasí a považují je tak za nedílnou součást této
smlouvy a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
2. Veškeré změny, doplňky a přílohy této smlouvy musí být učiněny písemně, musí být očíslovány a podepsány
oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce českém s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení. Tato smlouva nahrazuje veškerá předešlá ujednání mezi smluvními stranami v dané věci.
4. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji zrušit jen písemně na základě dohody obou smluvních stran
nebo výpovědí. Výpovědní lhůta je měsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi
druhé smluvní straně.
5. Eventuální neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení, pokud
z povahy této smlouvy nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž k ní došlo, nevyplývá, že toto ustanovení nelze
oddělit od ostatních ustanovení.
6. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné
a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že tak učinily jako osoby k takovému úkonu
oprávněné a způsobilé.
7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V ……………………… dne ………………….……

……………………………….……………………………
Za dodavatele
Jméno hůlkově:

V………………………….dne……………………………

………………………………………………….………………
Za odběratele
Jméno hůlkově:

