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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřela

Správa Krkonošského národního parku
se sídlem:
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ:
00088455
zastoupená: PhDr. Robin Bóhnisch, ředitel
ve věcech smluvních a obchodních:
bankovní spoj.:
(dále jen prodávající)
a

‘Společnost:
Bidfood Kralupy s. r. o.
se sídlem/bytem:
V Růžovém údolí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná dne: 01.10.2002 v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89715,
IČ/r.č.:
26724359
DIČ:
CZ26724359
bankovní spojení:
zastoupená:
pověřený zaměstnanec k jednání ve věcech obchodních:
(dále jen kupující)
(dále jen smluvní strany)
ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění
tuto

Rámcovou kupní smlouvu
I.

Předmět smlouvy
1. Touto rámcovou smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu bude prodávat jelení,
srnčí a černou zvěřinu formou jednotlivých dodávek této zvěřiny v předpokládaném
celkovém objemu 10000 kg +/- 10% (dále jen zvěřina). Dodávky budou realizovány
v období ode dne podpisu smlouvy do konce její platnosti. Kupující se zavazuje, že
jednotlivé dodávky shora uvedené zvěřiny bude od prodávajícího přejímat a platit za ně
prodávajícímu sjednanou kupní cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. V souladu s § 2132 občanského zákoníku se vlastníkem zvěřiny kupující stává teprve
úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již
jejím převzetím.
3. Prodávající dodá zvěřinu v době plnění sjednané v této smlouvě, pokud tomu nebrání
vážné důvody na straně kupujícího, zejména jeho platební neschopnost či nedodržení
doby splatnosti. V tomto případě si prodávající vyhrazuje právo zastavit dočasně
dodávky, případně odstoupit od smlouvy s okamžitou platností, a to bez možnosti
uplatnění náhrady za nesplnění dohodnutého množství plnění druhou stranou.
4. Prodávající se bude snažit dbát na rovnoměrnost dodávek v průběhu celé sjednané doby
plnění.
5. Drobné, nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu.

key:

Public

Signer:
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Kupní cena a platební podmínky
1. Za 1 kg zvěřiny v dece bez hlavy a spárků je kupní cena následující:

Druh

Váha

* Cena (Kč/kg) bez DPH

Srnčí

nad 10kg
5-1 Okg

Jelení

nad 15kg

Černá

30 - 80kg

Černá

10 - 29kg a nad 80kg

III.

Doba plnění
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná dnem podpisu této smlouvy
zástupci obou smluvních stran a končí dnem 31.03.2019.

IV.
Dodací podmínky
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5. Zvěřina bude veterinárně odbavena podle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb.,
v platném znění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Každý kus dodané zvěře
bude opatřen plombou a lístkem o původu zvěře.
6. Prodávající při předání zvěřiny kupujícímu přiloží dodací list ve dvou vyhotoveních s tím,
že jedno potvrzené vyhotovení zůstane prodávajícímu. Dodací list bude obsahovat kromě
označení prodávajícího a kupujícího zejména druh zvěřiny, váhu jednotlivých druhů
zvěřiny, počet kusů, cenu za jednotku, výši srážek a dat předání a převzetí zvěřiny,
jméno, funkci předávajícího a přejímajícího a SPZ vozidla přejímajícího. Váha zvěřiny po
odečtení srážek bude na dodacím listu zaokrouhlena na celé kg a takto fakturována.

V.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se
řídí ustanoveními Občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění).
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.
3. Tuto smlouvu je oprávněna vypovědět strana prodávající i kupující, přičemž výpověď
musí být provedena písemně i bez udání důvodu s tím, že výpovědní lhůta je měsíční a
počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní
straně.
4. Jakékoliv doplňky, nebo změny k této smlouvě jsou platné pouze tehdy, jsou-li učiněny
v písemné formě a jsou-li podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží strana prodávající a
druhý strana kupující.

svými podpisy.

Ve Vrchlabí, dne

3 1 01. 2018

PhDr. Robin Bóhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Za správnost:
č. 01:

jednatel
Bidfood Kralupy s. r. o.
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