KUPNÍ SMLOUVA
rámcová od 22.5. 2015 na dobu neurčitou

podle, které se prodávající zavazuje kupujícímu dodat konkrétní zboží a v souladu
s touto smlouvou k němu nabývá vlastnické právo a kupující se zavazuje předmět
koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající:

Kupující:

VYKOV STEEL s.r.o.
Ke Střelnici 1345
383 01 Prachatice
IČ: 28105303

IČ:

DIČ: CZ28105303

DIČ:

Bankovní spojení:

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
pob. Prachatice
č.ú. 43-4849310217/0100

Kupující prohlašuje, že je fyzickou či právnickou osobou, nepodal návrh na výmaz
z obchodního rejstříku, nebylo rozhodnuto o jeho likvidaci, nepodal návrh na konkurz
ani mu není známo, že by třetí osoba tento návrh podala. Zároveň není osobou, proti které by
bylo vedeno insolvenční řízení. Dále kupující prohlašuje, že mu není známa žádná skutečnost,
která by měla nebo mohla mít nepříznivý vliv na plnění jeho platebních závazků, vyplývajících
z uzavřených kupních smluv nebo by významně plnění jeho závazků ohrozila.

I. Druh zboží:
- specifikace zboží bude uvedena v závazných objednávkách jednotlivých obchodních případů

II. Způsob dodání, místo plnění:
(drahou, vlastní odvoz, předáním veřejnému přepravci…..)
-

dle požadavku objednavatele

III. Termín dodání, dodací lhůta :
-

v termínu, který bude uveden v závazné objednávce pro konkrétní dodávku

IV. Způsob stanovení ceny, platební podmínky:
Cena je stanovena dohodou obou smluvních stran jako jednotková a rozumí se v paritě A
včetně dopravného bez DPH a bude stanovena podle specifikace zboží při přijetí objednávky
prodávajícím.

- Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu do 30 dní od data vystavení faktury
nebo data zdanitelného plnění. Nesplnění této povinnosti kupujícím je považováno za
podstatné porušení smlouvy a prodávající má právo od smlouvy odstoupit.
- Kupující nenabývá vlastnické právo ke převzatému zboží jeho převzetím, nýbrž až
okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Pro případ, že nebude kupní cena uhrazena řádně
a včas je kupující oprávněn toto zboží dále nabízet k prodeji svému potencionálnímu odběrateli
jen se souhlasem prodávajícího, nebo je povinen jej vrátit prodávajícímu na
své náklady.
- Kupující není oprávněn zadržovat platby, resp. jejich část, z důvodů jakýchkoliv
protipohledávek, včetně nároku z vadného plnění.
- Pro případ, že kupující nezaplatí kupní cenu řádně a včas, je prodávající oprávněn účtovat
kromě úroku z prodlení v zákonné výši i smluvní pokutu ve výši 0,03% z fakturované částky
za každý den prodlení s plněním, kterou si tímto smluvní strany sjednávají.

V. Ostatní ujednání :

1.

Kupující je povinen návrh kupní smlouvy po jeho odsouhlasení odeslat prodávajícímu
bez zbytečného odkladu nebo jej předat osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby
při odběru zboží a kupní smlouva musí být oběma stranami pravoplatně podepsána.

2.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat dodané zboží, zejména
množství dle přiložených dokladů. U zjevných vad je kupující povinen tyto vady uplatnit
neprodleně poté, kdy provedl prohlídku zboží, nejdéle však do 15 pracovních dnů ode
dne převzetí dodávky. Na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel.

3.

Dodatky a změny kupní smlouvy jsou platné jen v písemné formě a se souhlasem
smluvních stran.

4.

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

5.

Smluvní strany se tímto, v souladu se zněním § 89a občanského soudního řádu,
dohodly na místní příslušnosti Okresního soudu v Prachaticích, pro případ, že věcně
příslušným ve věci v prvním stupni bude okresní soud, nebo Krajského soudu
v Českých Budějovicích pro případ, že věcně příslušným k řízení ve věci v prvním
stupni bude krajský soud, a to pro všechny eventuální spory vzniklé v budoucnu mezi
účastníky v souvislosti s takto uzavřenou smlouvou.

Prachatice, dne 22.5. 2015

VYKOV STEEL s.r.o.
Ke Střelnici 1345
383 01 Prachatice
IČ:28105303

…………………………………………
podpis prodávajícího

…………………………………………….
podpis kupujícího

