I Či:

Rámcová kupní smlouva
uzavřená podle ust. § 409 a násl. obchodního zákoníka

Č.

513/1991 Sb. v platném znění

Smluvní strany:

LORIKA CZ S.r.o.
Holická 312, 77900 Olomouc,
IČ: 47667010,
DIČ: CZ47667010,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č.ú.: 27-4182250227/0100
zapsána v oddíle C a vložce 10025 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
(dále "prodávající")

a
Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Wolkerova 17
771 11 Olomouc
IČ: 25848526
DIČ: CZ25848526
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, Č.Ú.: 534-811/0100
zapsána v oddíle B a vložce 2255 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
(dále "kupující")

se v souladu s platným právem dohodly takto:
I. Předmět smlouvy
1.

Prodávající se na základě této rámcové smlouvy zavazuje kupujícímu prodávat (převádět na něj vlastnictví) a kupující
se zavazuje kupovat (přijímat od prodávajícího vlastnictví a platit kupní cenu) zboží prodávané prodávajícím podle této
rámcové smlouvy, a to z aktuálního sortimentu. (dále "zboží"). Sortiment je k datu uzavření této smlouvy obsahem
kompletního ceníku nebo výběru z ceníku (cenové nabídky). kterou kupující obdržel při uzavření této rámcové smlouvy.
Je-Ii v průběhu platnosti smlouvy změněna cena zboží, prodávající o tomto informuje kupujícího s dostatečným
předstihem.
II. Objednávka, dodání zboží

1.

2.

3.

Zboží bude kupujícímu dodáno na základě jeho písemné objednávky doručené prodávajícímu, která musí obsahovat
zejména:
a) řádné označení kupujícího
b) specifikaci objednávaného zboží (číslo dle ceníku, název, množství);
c)
místo dodání zboží (místo plnění) na území České republiky;
d) termín dodání zboží, má-Ii být delší nebo kratší než termín uvedený v ust. odst. 3 věty prvé;
e) datum vystavení a odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu;
f)
jméno, příjmení a funkce (pozice) osoby, jež jménem kupujícího objednávku vystavuje, její podpis a kontaktní
údaje.
Kupující je též oprávněn objednat zboží s podmínkou, že odběr provede v sídle prodávajícího, které se v tom případě
stane místem plnění, v termínu uvedeném v objednávce. Ustanoveni odst. 1 písmo d) a ust. odst 3 věty prvé platí
obdobně.
Termínem dodání zboží je 5. pracovní den po doručení objednávky prodávajícímu. Prodávající je oprávněn plnit dříve,
je-Ii to v jeho možnostech a pokud to kupujlci v objednávce nevyloučil. Na specifické položky sortimentu dodávané
s delší dodací lhůtou než je uvedeno v první větě tohoto odstavce je kupující upozorněn.

4.

Požaduje-Ii kupující dřívější termín dodání zboží než uvedený v ust. odst. 3 věty prvé, stane se takový termín pro
prodávajícího závazným pouze tehdy, akceptuje-Ii jej písemnou zprávou kupujícímu obratem po doručení objednávky.

5.

Není-Ii objednávka prodávajícím akceptovatelná pro vady obsahu či formy nebo není-Ii v moci prodávajícího
z objektivních důvodů na jeho straně vykrýt některou z položek objednávaného zboží v termínech vyplývajících
z úpravy této smlouvy, prodávající kupujícího obratem informuje o neakceptovatelnosti objednávky a smluvní strany
podle povahy věci sjednají oboustranně přijatelnou úpravu jejich smluvního vztahu.

6.

Zboží dodává prodávající kupujícímu do sjednaného místa plnění na svůj náklad a své nebezpečí; tento závazek je
zohledněn v ceně zboží. Současně se zbožím předá prodávající kupujícímu průvodní doklady ke zboží, jimíž se rozumí
zejména dodací list nebo faktura (daňový doklad), sloužící současně jako dodací list, jenž je kupující povinen při
převzetí zboží potvrdit prostřednictvím osoby provádějící jeho jménem přejímku zboží, a vyžádá-Ii si to kupující i
potvrzená objednávka, nebyla-Ii již kupujícímu vrácena dříve.

7.

V případě, že souhrnná cena zakázky je nižší než 2.000,- Kč (bez DPH) je prodávající oprávněn účtovat poplatek 150,(bez DPH) ke kompenzaci nákladů prodávajícího spojených s takovým způsobem dodání zboží.

8.

Prodávající poskytne kupujícímu dodatečnou slevu 2% z kupní ceny v případě vlastního odvozu zboží ze skladu
prodávajícího.
III. Cena, platební podmínky

1.

Cena zboží se řídí aktuálně platným ceníkem nebo cenovou nabídkou vydanou prodávajícím kupujícímu. Takto
stanovená cena zahrnuje náklady dopravy, skladování, manipulace, balení apod. vyjma navyšující položky ve smyslu
ust. čI. II odst. 7 této rámcové smlouvy. K takto stanovené ceně se připočítává daň z přidané hodnoty v platné sazbě.

2.

Cena zboží je splatná na základě faktury prodávajícího doručené kupujícímu. Faktura je ke splatnosti do 30 dnů ode
dne vystavení na v záhlaví této rámcové smlouvy uvedený bankovní účet prodávajícího uváděný též ve faktuře.
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a též náležitosti obvyklé ve fakturačním styku. Faktura je
současně ve svých vícepisech uzpůsobena jako dodací list a po potvrzení převzetí zboží kupujícím může sloužit
oběma smluvním stranám i k tomuto účelu. Cena zboží dodaného formou zásilky na dobírku je splatná při převzetí
zboží doručiteli zásilky.

3.

Na případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny prodávaného zboží se sjednává smluvní úrok z prodlení v sazbě
0,05 % dlužné částky za každý den prodlení, který je splatný do 15 dnů ode dne odeslání odpovídajícího vyúčtování
prodávajícím kupujícímu ve formě doporučeného dopisu. Po dobu prodlení kupujícího s úhradou byť i jen části splatné
kupní ceny prodaného zboží či úroku z prodlení oprávněně mu účtovaného není prodávající povinen akceptovat a plnit
další objednávky kupujícího v rámci úpravy této rámcové smlouvy.
IV. Všeobecná a závěrečná ustanovení

1.

Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být rozvázána písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních
stran doručenou druhé smluvní straně s tím, že účinky výpovědi nastávají prvým dnem kalendářního měsíce
bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena. Platí též, že smluvní strany tuto
rámcovou smlouvu rozvázaly prvým dnem čtvrtého kalendářního měsíce, v němž trvá prodlení kupujícího s úhradou
některého z oprávněných vyúčtování (faktur) prodávajícího. Rozvázáním této rámcové smlouvy není dotčena povinnost
smluvních stran vypořádat vzájemné závazky mezi nimi z této rámcové smlouvy vzniklé.

2.

V otázkách touto smlouvou (rozumí se též jejími přilohami, dodatky a objednávkami podle ní, které se akceptací staly
dílčími smlouvami a nebo Všeobecnými obchodnímí podmínkami společnosti LORIKA CZ s.r.o.) zvlášť výslovně
neupravených se smluvní strany řídí přímo platnou obecně závaznou právní úpravou a v tom prvořadě obchodního
zákoníka Č. 513/1991 Sb. v platném znění. Není-Ii přímé úpravy, řídí se smluvní strany nejblíže obdobnou obecně
závaznou právní úpravou a, není-Ii ani takové, řídí se obchodními zvyklostmi.

3.

Jakékoli změny či dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.

4.

Tato rámcová smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž smluvní strany obdrží po jednom.

5.

Smluvní strany po přečtení prohlašují a níže připojenými podpisy potvrzují, že tato smlouva je skutečným projevem
jejich vůle pravé, svobodné a vážné, že není uzavírána v tísni a v omylu a že vychází z pravdivých skutečností
známých smluvním stranám ke dni připojení jejich podpisů. Podpisem této smlouvy kupující stvrzuje, že akceptuje
rovněž Všeobecné obchodní podmínky společnosti LORlKA CZ s.r.o.

6.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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Rozhodčí doložka
Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy, jakož i spory,
které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude
odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím
řízení a výkonu rozhodčích nálezů.
Strany se dohodly, že spor bude rozhodovat rozhodce jmenovaný statutárním orgánem Společnosti rozhodců s.r.o.,
IČ 26816113 a vybraný z řad advokátů zapsaných v seznamu vedeném Českou advokátní komorou.
V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován
bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-Ii však rozhodce písemné materiály
považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Dále se smluvní strany dohodly, že rozhodci bude uhrazen
poplatek za rozhodčí řízení ve výši 3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 2.000,- Kč + DPH. Rozhodce zašle žalobu
s výzvou k vyjádření žalovanému, který je povinen se vyjádřit do 10 dnů od doručení výzvy a spolu s vyjádřením předložit
důkazy na podporu svých tvrzení. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že spor může rozhodnout podle zásad
spravedlnosti.
Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými
ustanoveními o.s.ř. a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání, u právnické osoby na adresu sídla
zapsanou v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když na tuto
adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem.

Smluvní strany po přečtení prohlašují a níže připojenými podpisy potvrzují, že tato rozhodčí doložka je skutečným
projevem jejich vůle pravé, svobodné a vážné, že není uzavírána v tísni a v omylu.a že vychází z pravdivých skutečností
známých smluvním stranám ke dni připojení jejich podpisů, především, že se strany seznámily s jednacím řádem rozhodčího
řízen í (www.spolecnost-rozhodcu.czlrad.html).
Tato rozhodčí doložka je připojena ke smlouvě a musí být uzavřena spolu se smlouvou v den podpisu smlouvy, samostatně
je neplatná.
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