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RÁMCOVÁ  SMLOUVA  O  DODÁVCE  ZBOŽÍ 
 

Mateřská škola Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace  
IČO: 727 42 909 
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka  
568          
zastoupená Bc. Zdeňkou Nevečeřalovou - ředitelkou školy,  
tel.:  
(dále jen odběratel) 
 
a 
 
 PEKÁRNA TANVALD Schneider s.r.o., Hlavní 983, 468 51 Smržovka 
IČO:02082896 
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
33273 
Zastoupená Jaroslavem Schneiderem – jednatelem 
Tel.:  
 (dále jen dodavatel) 

 
Uzavírají s účinností od 1. 05. 2018 na dobu neurčitou tuto rámcovou smlouvu o pravidelné 
dodávce pekárenských výrobků do školní jídelny 
 
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
Smlouva se uzavírá jako rámcová a bude naplňována dílčími nákupy a odběry zboží na základě 
aktuální nabídky dodavatele. Dílčí nákup a odběr se tímto považuje za dílčí obchodní případ. 
 
II. POVINNOSTI  DODAVATELE 
Dodavatel prodává odběrateli zboží určené k jeho spotřebě a dalšímu zpracování v dohodnutém 
množství, za dohodnutou cenu dle aktuálního ceníku. Dodávané zboží je vždy v kvalitě naplňující 
hygienické předpisy pro provoz školní jídelny. 
 
III. POVINNOSTI ODBĚRATELE 
Odběratel nakupuje od dodavatele objednané zboží za dohodnuté ceny. Odběr se děje dle dalších 
ustanovení této smlouvy.  
 
IV. CENOVÉ PODMÍNKY NÁKUPU ZBOŽÍ 
Ceny se stanovují dle aktuálního ceníku jako ceny v místě a čase obvyklé. V některých případech 
může být dohodnuta tzv. sezónní cena. Přeprava zboží k odběrateli je zdarma.  
Odhadovaná roční cena dodávky: 50.000,- Kč. 
 
V. OBJEDNÁVKY A PLATOVÉ PODMÍNKY 
Odběratel objednává požadované zboží telefonicky nebo emailem. Dodavatel dodává objednané 
zboží v požadovaném množství, ceně i kvalitě na mateřskou školu, Liberec, Jeřmanická 87/27, 
příspěvková organizace – 463 12 Liberec 25 v dohodnutém čase 6,15 – 7,15 hod. 
Odebrané zboží bude fakturováno dodavatelem daňovým dokladem se splatností 7 dní – 3x 
měsíčně. Dnem splatnosti se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 
odběratele. 
 
VI. ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV A OCHRANA OSOBNÍCH DAT A ÚDAJŮ 
Rámcovou smlouvu zveřejní v registru smluv odběratel do konce tohoto kalendářního měsíce 
(URL: https://portal.gov.cz/formulare/registr-smluv-zverejneni-zaznamu ). 

Odběratel i dodavatel se zavazují dodržovat nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních dat a 
údajů (GDPR).  
 
VII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/20012 
Sb. občanský zákoník, a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, obé ve znění pozdějších 
předpisů a novel. 
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž obě mají stejnou právní závaznost. Každá 
ze stran obdrží jedno vyhotovení. 
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Výpověď ze smlouvy mohou podat obě smluvní strany bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je 10 
pracovních dnů před ukončením kalendářního měsíce předcházejícího měsíci ukončení dodávek 
zboží dle této smlouvy. 
 
V Liberci, dne 30.04.2018 
 
Dodavatel:       Odběratel: 


