SMLOUVA O DODÁVKÁCH ZBOŽÍ
(rámcová kupní smlouva)
uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi
Obchodní jméno :
Tropico catering s.r.o.
Zastoupeným:
Ing. Kateřina Korgo
Sídlo:
Olomučany 299, 679 03 Olomučany
IČ:
63497531
DIČ:
CZ63497531
Firma zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, spisová značka C22510
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxx
Telefon/fax:
+420516417979
(dále jen „prodávající“)
a
Obchodní jméno:
Zastoupeným:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
(dále jen „kupující“)
Spojení:

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
RNDr. Ing. Rostislavem Halašem, ředitelem školy
Studentská ul. 4/2, 796 01 Prostějov
441 599 60
kupující není plátcem DPH
ČSOB, a. s.; č. ú.: 153 234 131/0300
ředitel:
582 301 402; halas@rg.prostejov.cz
spojovatelka: 582 301 411; rgazs@rg.prostejov.cz
školní jídelna: 582 301 422; hruba@rg.prostejov.cz

I.
Úvodní ustanovení
1.1. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dodávkách zboží, a to s cílem vymezit
základní a obecné podmínky jejich obchodního styku, včetně vymezení jejich základních práv a
povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu.
1.2. Smlouva o dodávkách zboží je uzavírána s ohledem na záměr prodávajícího směřující k prodeji
zboží a vůli kupujícího nakupovat předmětné zboží, přičemž realizace dílčích plnění podle této
smlouvy bude realizována prostřednictvím jednotlivých objednávek kupujícího a jejich
potvrzením prodávajícímu.
II.
Předmět smlouvy
2.1. Prodávající se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy o dodávkách zboží (dále jen „Smlouva“)
ve formě dílčích plnění dodávat kupujícímu zboží, v souladu s výběrovým řízením na dodávku
potravin pro rok 2017, a to: KOLONIÁL.
2.2. Kupující se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy odebírat od prodávajícího v rozsahu dílčích
kupních smluv předmět smlouvy a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

III.
Dílčí kupní smlouvy
3.1. Plnění z této Smlouvy budou uskutečňována dle dílčích kupních smluv. Dílčí kupní smlouvy
budou uzavírány na základě objednávek kupujícího učiněných ve formě návrhu na uzavření dílčí
kupní smlouvy (dále jen „objednávka“) dle aktuální poptávky kupujícího.
3.2. Objednávka učiněná kupujícím je závazná po dobu 5 pracovních dní.
3.3. Jestliže přijetí objednávky učiněné prodávajícím obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné
změny, je odmítnutím objednávky a považuje se za nový návrh na uzavření dílčí kupní smlouvy.
3.4. Dílčí kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je prodávajícím kupujícímu potvrzena
objednávka učiněná kupujícím za podmínek vyjádřených v této Smlouvě nebo kdy je kupujícím
přijat nový návrh prodávajícího na uzavření dílčí kupní smlouvy učiněný podle čl. 3.3. této
Smlouvy.
3.5. Návrh na uzavření dílčí smlouvy bude realizován formou e-mailové zprávy, telefonického
kontaktu či osobním jednáním. Potvrzení objednávky učiní prodávající formou e-mailové zprávy,
zprávou SMS či telefonicky na kontaktech dále uvedených:
Email prodávajícího: centrum@tropico.cz
Tel. kontakt prodávajícího: +420516417979
Email kupujícího:
Tel. kontakt kupujícího:

hruba@rg.prostejov.cz
582 301 422

3.6. Jestliže z obsahu uzavřené dílčí kupní smlouvy nebude zřejmé ujednání smluvních stran o kupní
ceně, dopravních podmínkách, místu dodání, platebních podmínkách apod., řídí se právní vztahy
mezi smluvními stranami ustanoveními této Smlouvy.
3.7. Prodávající je zodpovědný za zdravotní nezávadnost dodávaných potravin, odpovídající jakost,
řádné označení, apod. ve smyslu zákona č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích,
v platném znění a navazujících prováděcích předpisů.
IV.
Kupní cena, platební podmínky a fakturace
4.1. Kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dodávaného zboží ve smyslu dílčích kupních
smluv, která je stanovena v nabídkovém (krycím) listu prodávajícího pro příslušné období, který je
uveden v příloze této Smlouvy.
4.2. Kupní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, její výši lze měnit jen v případě změn
daňových předpisů nebo státem schválené cenové inflace.
4.3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po splnění dodávky objednaného zboží.
4.4. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu na jeho účet kupní cenu dle příslušné faktury
v termínu splatnosti na ní uvedeném. Obě smluvní strany si dohodly lhůtu splatnosti v délce 14
dnů od data dodání zboží. Lhůta splatnosti kupní ceny počíná běžet dnem uskutečnění
zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
4.5. Doručování faktury provede prodávající včas:
a) při předání zboží oprávněné osobě kupujícího proti potvrzení o převzetí nebo

b) zasláním na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví smlouvy
4.6. Faktura musí obsahovat:
- označení smluvních stran s uvedením sídla, IČ, DIČ
- číslo faktury
- termín splatnosti
- druh a množství dodaného zboží
- fakturovanou částku
- základ daně a DPH
V.
Dodací podmínky
6.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zboží bude dodáno prodávajícím kupujícímu na náklady
prodávajícího, a to na místo plnění, kterým je školní jídelna Reálného gymnázia a základní školy
města Prostějova.
6.2. Prodávající dodá zboží požadované na objednávce, přebírající osoba za kupujícího je povinna
dodávku zboží přijmout, potvrdit její převzetí na dodacím listu, uvést čitelně své jméno a příjmení,
opatřit razítkem kupujícího a čitelně podepsat.
6.3. Prodávající je povinen v okamžiku předání zboží kupujícímu nebo dopravci určenému
prodávajícím předat spolu se zbožím doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží,
zejména doklady stanovené obecně závaznými právními předpisy a dále pak i doklady v rozsahu
stanoveném dílčí kupní smlouvou.
6.4. Neurčí-li dílčí kupní smlouva jinak, je prodávající povinen zboží opatřit takovým obalem pro
přepravu, který zabezpečuje řádné uchování a ochranu zboží před jeho poškozením.
VI.
Odpovědnost za vady, smluvní pokuta
6.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje dílčí kupní smlouva
a tato Smlouva. Jestliže prodávající poruší své uvedené povinnosti, vznikají kupujícímu nároky z
odpovědnosti za vady, které se řídí ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku.
6.2. Odpovědnost za škodu na zboží přechází okamžikem předání zboží kupujícímu v místě splnění.
Vlastnické právo ke zboží je na kupujícího převedeno okamžikem zaplacení kupní ceny.
6.3. Vady dodávaného zboží je prodávající povinen odstranit neodkladně v co nejkratším termínu, tak
aby nebyl narušen provoz školní jídelny a aby nedošlo ke znehodnocení zboží, určeného
k reklamaci, příp. výměně. Kupující informuje prodávajícího o vadách zboží bez zbytečného
odkladu poté, kdy kupující vady zjistil, pokud je nezjistil hned při přejímce zboží.
6.4. Kupující má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží, které mělo být dodáno a dodáno
nebylo, za každý započatý den prodlení (dle podmínek výběrového řízení).
VII.
Závěrečná ustanovení
7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017.
7.2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou či dílčí kupní smlouvou se řídí prvním řádem České
republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.3. Nedodržení podmínek této smlouvy může být důvodem k odstoupení od Smlouvy.
7.4. Obsah této Smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich
svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.
7.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7.6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to pouze v
písemné formě.
7.7. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.
7.8. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení. V souvislosti s předmětem
smlouvy hrazené z veřejných prostředků smluvní strany souhlasí s tím, že text tohoto smluvního
ujednání tak, jak je, bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb., zákon
o registru smluv a současně na webových stránkách objednatele. Zveřejnění v registru smluv
zabezpečí objednatel.

V Prostějově dne ………………

...................................................
prodávající
razítko

Příloha: Nabídkový list prodávajícího

.............................................
kupující
razítko

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
Studentská 4/2, 796 01 Prostějov
IČO: 44159960, tel. 582 301 412

Příloha č. 5 - Nabídkový list k zadávacímu řízení
Potraviny - koloniál do školní jídelny na rok 2017

Předmět zakázky:

str. 1.

TROPICO CATERING s.r.o.,Olomučany 299, tropico@tropico.cz,IČ:CZ63497531 ,www.tropico.cz

Identifikační údaje uchazeče:

Název

Nabídková
cena včetně
DPH / M.J.

M.J.

Předpokládané
množství v M.J.

Cena v Kč celkem vč.
DPH

Každodenní, pravidelné dodávky
=K

Operativní dodávky na akutní
potřeby zadavatele - počet hodin
od objednávky = O

Náhradní plnění = N

Ano

do 5 HOD

ANO

Poznámky, příp. další nabízené
výhody, parametry

Mlýnské výrobky, cukr, sůl, těstoviny, rýže, luštěniny, olej
1. Mouka hladká

1 kg

8,98

1300

11 674,00

2. Mouka polohrubá

1 kg

8,98

380

3 412,40

3. Mouka hrubá

1 kg

8,98

820

7 363,60

4. Cukr krystal

1 kg

16,5

660

10 890,00

5. Cukr moučka

1 kg

19,2

360

6 912,00

6. Sůl s jódem

1 kg

5

980

4 900,00

7. Těstoviny semolinové

1 kg

25

1500

37 500,00

8. Bulgur

1 kg

40,2

420

16 884,00

9. Rýže Parbolaid

1 kg

19,89

1900

37 791,00

10. Kuskus

1 kg

43,7

130

5 681,00

11. Pohanka loupaná

1 kg

46

90

4 140,00

12. Hrách žlutý loupaný

1 kg

16,7

180

3 006,00

13. Čočka

1 kg

24,5

360

8 820,00

14. Čočka červená

1 kg

57,5

220

12 650,00

15. Fazole bílá

1 kg

24,5

260

6 370,00

16. Fazole barevná

1 kg

34,2

80

2 736,00

17. Olej olivový

1l

61

25

1 525,00

18. Olej stolní - velké balení v 10 lt

1l

28,2

2200

62 040,00

Celková předpokládaná cena dodávky vč. DPH na str. 1

244 295,00

Nabídka, která nebude formálně bezvadná (tj. nebude plně splňovat požadavky zadávací dokumentace, zejména vyplněné všechny nabídkové ceny pro účely výběrového řízení vybraném sortimentu), bude vyřazena a nebude hodnocena.
Datum

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
Studentská 4/2, 796 01 Prostějov
IČO: 44159960, tel. 582 301 412

Příloha č. 5 - Nabídkový list k zadávacímu řízení
Potraviny - koloniál do školní jídelny na rok 2017

Předmět zakázky:

str. 2.

TROPICO CATERING s.r.o.,Olomučany 299, tropico@tropico.cz,IČ:CZ63497531, www.tropico.cz

Identifikační údaje uchazeče:

Název

Nabídková
cena včetně
DPH / M.J.

M.J.

Předpokládané
Cena v Kč celkem vč. DPH
množství v M.J.

Celková předpokládaná cena dodávky vč. DPH - přenos ze str. 1:

Každodenní, pravidelné dodávky
=K

Operativní dodávky na akutní
potřeby zadavatele - počet hodin
od objednávky = O

Náhradní plnění = N

Ano

do 5 HOD

ANO

244 295,00

Sterilovaná zelenina, kompoty

1. Okurky celé 7-9 cm sklo

1l

17,25

280

4 830,00

2. Rajčatový protlak – sklo

1l

20,1

310

6 231,00

3. Kečup sladký

1l

20

190

3 800,00

4. Lečo sterilované – sklo

ll

19,5

20

390,00

5. Zelí bílé sterilované – sklo

1l

14,4

880

12 672,00

6. Kompot broskve - půlené – plech

1l

28,5

80

2 280,00

7. Kompot ryngle – sklo

1l

23

45

1 035,00

8. Ocet

1l

7,51

165

1 239,15

950 g

19,2

70

1 344,00

9. Hořčice plnotučná - kyblík
Džemy, čaje, ovocné nápoje
1. Džem jahodový

1 kg

46

30

1 380,00

2. Povidla

1 kg

51,2

220

11 264,00

3. Lemonka

1l

21,5

20

430,00

4. Sirup

1l

19,8

100

1 980,00

1kg

292,5

80

23 400,00

1l

20,48

730

14 950,40

1 Halušky - sypká směs

1 kg

40,2

93

3 738,60

2 Špecle - těstovina

1 kg

78

170

13 260,00

5. Čaj sypaný s kousky ovoce
6. Džusy 100%
Ostatní koloniál

3 Bramborové těsto - sypká směs

1kg

24,89

420

10 453,80

4 Maková posýpka

1 kg

165,5

80

13 240,00

5 Droždí

1 kg

32,2

140

4 508,00

6 Med

1 kg

112

160

17 920,00

Celková předpokládaná cena dodávky vč. DPH str. 1+ str. 2

394 640,95

Nabídka, která nebude formálně bezvadná (tj. nebude plně splňovat požadavky zadávací dokumentace, zejména vyplněné všechny nabídkové ceny pro účely výběrového řízení vybraném sortimentu), bude vyřazena a nebude hodnocena.
Datum

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

Poznámky, příp. další
nabízené výhody,
parametry

SMLOUVA O DODÁVKÁCH ZBOŽÍ
(rámcová kupní smlouva)
uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi
Obchodní jméno : Otrubová Eva – Velkoobchod potravin a drogerie TROT
Zastoupeným: Otrubovou Evou
Sídlo: Pasteurova 22
IČ: 15456455
DIČ: CZ525917221
Firma zapsaná v obchodním rejstříku:
Bankovní spojení: KB Olomouc
Číslo účtu: 470640811/0100
Telefon/fax: 585231094
(dále jen „prodávající“)
a
Obchodní jméno:
Zastoupeným:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
(dále jen „kupující“)
Spojení:

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
RNDr. Ing. Rostislavem Halašem, ředitelem školy
Studentská ul. 4/2, 796 01 Prostějov
441 599 60
kupující není plátcem DPH
ČSOB, a. s.; č. ú.: 153 234 131/0300
ředitel:
582 301 402; halas@rg.prostejov.cz
spojovatelka: 582 301 411; rgazs@rg.prostejov.cz
školní jídelna: 582 301 422; hruba@rg.prostejov.cz

I.
Úvodní ustanovení
1.1. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dodávkách zboží, a to s cílem vymezit
základní a obecné podmínky jejich obchodního styku, včetně vymezení jejich základních práv a
povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu.
1.2. Smlouva o dodávkách zboží je uzavírána s ohledem na záměr prodávajícího směřující k prodeji
zboží a vůli kupujícího nakupovat předmětné zboží, přičemž realizace dílčích plnění podle této
smlouvy bude realizována prostřednictvím jednotlivých objednávek kupujícího a jejich
potvrzením prodávajícímu.
II.
Předmět smlouvy
2.1. Prodávající se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy o dodávkách zboží (dále jen „Smlouva“)
ve formě dílčích plnění dodávat kupujícímu zboží, v souladu s výběrovým řízením na dodávku
potravin pro rok 2017, a to: KOLONIÁL.
2.2. Kupující se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy odebírat od prodávajícího v rozsahu dílčích
kupních smluv předmět smlouvy a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

III.
Dílčí kupní smlouvy
3.1. Plnění z této Smlouvy budou uskutečňována dle dílčích kupních smluv. Dílčí kupní smlouvy
budou uzavírány na základě objednávek kupujícího učiněných ve formě návrhu na uzavření dílčí
kupní smlouvy (dále jen „objednávka“) dle aktuální poptávky kupujícího.
3.2. Objednávka učiněná kupujícím je závazná po dobu 5 pracovních dní.
3.3. Jestliže přijetí objednávky učiněné prodávajícím obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné
změny, je odmítnutím objednávky a považuje se za nový návrh na uzavření dílčí kupní smlouvy.
3.4. Dílčí kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je prodávajícím kupujícímu potvrzena
objednávka učiněná kupujícím za podmínek vyjádřených v této Smlouvě nebo kdy je kupujícím
přijat nový návrh prodávajícího na uzavření dílčí kupní smlouvy učiněný podle čl. 3.3. této
Smlouvy.
3.5. Návrh na uzavření dílčí smlouvy bude realizován formou e-mailové zprávy, telefonického
kontaktu či osobním jednáním. Potvrzení objednávky učiní prodávající formou e-mailové zprávy,
zprávou SMS či telefonicky na kontaktech dále uvedených:
Email prodávajícího: trot.ol@seznam.cz
Tel. kontakt prodávajícího: 585231094
Email kupujícího:
Tel. kontakt kupujícího:

hruba@rg.prostejov.cz
582 301 422

3.6. Jestliže z obsahu uzavřené dílčí kupní smlouvy nebude zřejmé ujednání smluvních stran o kupní
ceně, dopravních podmínkách, místu dodání, platebních podmínkách apod., řídí se právní vztahy
mezi smluvními stranami ustanoveními této Smlouvy.
3.7. Prodávající je zodpovědný za zdravotní nezávadnost dodávaných potravin, odpovídající jakost,

řádné označení, apod. ve smyslu zákona č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích,
v platném znění a navazujících prováděcích předpisů.
IV.
Kupní cena, platební podmínky a fakturace
4.1. Kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dodávaného zboží ve smyslu dílčích kupních
smluv, která je stanovena v nabídkovém (krycím) listu prodávajícího pro příslušné období, který je
uveden v příloze této Smlouvy.
4.2. Kupní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, její výši lze měnit jen v případě změn
daňových předpisů nebo státem schválené cenové inflace.
4.3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po splnění dodávky objednaného zboží.
4.4. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu na jeho účet kupní cenu dle příslušné faktury
v termínu splatnosti na ní uvedeném. Obě smluvní strany si dohodly lhůtu splatnosti v délce 14
dnů od data dodání zboží. Lhůta splatnosti kupní ceny počíná běžet dnem uskutečnění
zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
4.5. Doručování faktury provede prodávající včas:
a) při předání zboží oprávněné osobě kupujícího proti potvrzení o převzetí nebo

b) zasláním na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví smlouvy
4.6. Faktura musí obsahovat:
- označení smluvních stran s uvedením sídla, IČ, DIČ
- číslo faktury
- termín splatnosti
- druh a množství dodaného zboží
- fakturovanou částku
- základ daně a DPH
V.
Dodací podmínky
6.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zboží bude dodáno prodávajícím kupujícímu na náklady
prodávajícího, a to na místo plnění, kterým je školní jídelna Reálného gymnázia a základní školy
města Prostějova.
6.2. Prodávající dodá zboží požadované na objednávce, přebírající osoba za kupujícího je povinna
dodávku zboží přijmout, potvrdit její převzetí na dodacím listu, uvést čitelně své jméno a příjmení,
opatřit razítkem kupujícího a čitelně podepsat.
6.3. Prodávající je povinen v okamžiku předání zboží kupujícímu nebo dopravci určenému
prodávajícím předat spolu se zbožím doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží,
zejména doklady stanovené obecně závaznými právními předpisy a dále pak i doklady v rozsahu
stanoveném dílčí kupní smlouvou.
6.4. Neurčí-li dílčí kupní smlouva jinak, je prodávající povinen zboží opatřit takovým obalem pro
přepravu, který zabezpečuje řádné uchování a ochranu zboží před jeho poškozením.
VI.
Odpovědnost za vady, smluvní pokuta
6.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje dílčí kupní smlouva
a tato Smlouva. Jestliže prodávající poruší své uvedené povinnosti, vznikají kupujícímu nároky z
odpovědnosti za vady, které se řídí ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku.
6.2. Odpovědnost za škodu na zboží přechází okamžikem předání zboží kupujícímu v místě splnění.
Vlastnické právo ke zboží je na kupujícího převedeno okamžikem zaplacení kupní ceny.
6.3. Vady dodávaného zboží je prodávající povinen odstranit neodkladně v co nejkratším termínu, tak
aby nebyl narušen provoz školní jídelny a aby nedošlo ke znehodnocení zboží, určeného
k reklamaci, příp. výměně. Kupující informuje prodávajícího o vadách zboží bez zbytečného
odkladu poté, kdy kupující vady zjistil, pokud je nezjistil hned při přejímce zboží.
6.4. Kupující má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží, které mělo být dodáno a dodáno
nebylo, za každý započatý den prodlení (dle podmínek výběrového řízení).
VII.
Závěrečná ustanovení
7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017.
7.2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou či dílčí kupní smlouvou se řídí prvním řádem České
republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.3. Nedodržení podmínek této smlouvy může být důvodem k odstoupení od Smlouvy.
7.4. Obsah této Smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich
svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.
7.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7.6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to pouze v
písemné formě.
7.7. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.
7.8. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení. V souvislosti s předmětem
smlouvy hrazené z veřejných prostředků smluvní strany souhlasí s tím, že text tohoto smluvního
ujednání tak, jak je, bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb., zákon
o registru smluv a současně na webových stránkách objednatele. Zveřejnění v registru smluv
zabezpečí objednatel.

V Prostějově dne ………………

...................................................
prodávající
razítko

Příloha: Nabídkový list prodávajícího

.............................................
kupující
razítko

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
Studentská 4/2, 796 01 Prostějov
IČO: 44159960, tel. 582 301 412

Příloha č. 5 - Nabídkový list k zadávacímu řízení
Potraviny - koloniál do školní jídelny na rok 2017

Předmět zakázky:

str. 1.

Otrubová Eva – velkoobchod potravin a drogerie TROT, Pasteurova 22, Olomouc, 772 00

Identifikační údaje uchazeče:

Název

Nabídková
cena včetně
DPH / M.J.

M.J.

Předpokládané
množství v M.J.

Cena v Kč celkem vč. DPH

Každodenní, pravidelné dodávky
=K

tel: 585 231 094, 603 559 835

Operativní dodávky na akutní
potřeby zadavatele - počet hodin
od objednávky = O

E- mail: trot.ol@seznam.cz

Náhradní plnění = N

Poznámky, příp. další nabízené
výhody, parametry

Mlýnské výrobky, cukr, sůl, těstoviny, rýže, luštěniny, olej
1. Mouka hladká

1 kg

8,05

1300

10 465,00

2. Mouka polohrubá

1 kg

8,05

380

3 059,00

3. Mouka hrubá

1 kg

8,05

820

6 601,00

4. Cukr krystal

1 kg

20,01

660

13 206,60

5. Cukr moučka

1 kg

21,74

360

7 826,40

6. Sůl s jódem

1 kg

4,26

980

4 174,80

7. Těstoviny semolinové

1 kg

24,61

1500

36 915,00

8. Bulgur

1 kg

36,34

420

15 262,80

9. Rýže Parbolaid

1 kg

20,24

1900

38 456,00

10. Kuskus

1 kg

36,57

130

4 754,10

11. Pohanka loupaná

1 kg

51,29

90

4 616,10

12. Hrách žlutý loupaný

1 kg

14,03

180

2 525,40

13. Čočka

1 kg

40,02

360

14 407,20

14. Čočka červená

1 kg

43,47

220

9 563,40

15. Fazole bílá

1 kg

28,87

260

7 506,20

16. Fazole barevná

1 kg

31,51

80

2 520,80

17. Olej olivový

1l

71,3

25

1 782,50

18. Olej stolní - velké balení v 10 lt

1l

29,44

2200

64 768,00

Celková předpokládaná cena dodávky vč. DPH na str. 1

a) každý pracovní den 5%

a) nejdéle do 2 h. 5%

NE

0%

248 410,30

Nabídka, která nebude formálně bezvadná (tj. nebude plně splňovat požadavky zadávací dokumentace, zejména vyplněné všechny nabídkové ceny pro účely výběrového řízení vybraném sortimentu), bude vyřazena a nebude hodnocena.
Datum

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
29.11.2016

Otrubová Eva

Poskytování
sponzorských
darů, zpětné odkupování 4l
láhví, zpětné odebírání obalů (
igelitové
obaly,
papír
),
pravidelné
letákové
akce.
Přizpůsobení
požadavkům
Školní Jídelny ( velikost, způsob
balení a přepravy, uvedení
výrobce ).

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
Studentská 4/2, 796 01 Prostějov
IČO: 44159960, tel. 582 301 412

Příloha č. 5 - Nabídkový list k zadávacímu řízení
Potraviny - koloniál do školní jídelny na rok 2017

Předmět zakázky:

str. 2.

Otrubová Eva – velkoobchod potravin a drogerie TROT, Pasteurova 22, Olomouc, 772 00

Identifikační údaje uchazeče:

Název

Nabídková
cena včetně
DPH / M.J.

M.J.

Předpokládané
Každodenní, pravidelné dodávky =
Cena v Kč celkem vč. DPH
množství v M.J.
K

Celková předpokládaná cena dodávky vč. DPH - přenos ze str. 1:

tel: 585 231 094, 603 559 835

Operativní dodávky na akutní
potřeby zadavatele - počet hodin
od objednávky = O

E- mail: trot.ol@seznam.cz

Náhradní plnění = N

Poznámky, příp. další
nabízené výhody,
parametry

248 410,30

Sterilovaná zelenina, kompoty

1. Okurky celé 7-9 cm sklo

1l

14,95

280

2. Rajčatový protlak – sklo

1l

16,96

310

4 186,00
5 257,60

3. Kečup sladký

1l

16,33

190

3 102,70

4. Lečo sterilované – sklo

ll

15,53

20

310,60

5. Zelí bílé sterilované – sklo

1l

11,21

880

9 864,80
2 378,40

6. Kompot broskve - půlené – plech

1l

29,73

80

7. Kompot ryngle – sklo

1l

17,83

45

802,35

8. Ocet

1l

7,19

165

1 186,35

950 g

20,64

70

1 444,80

9. Hořčice plnotučná - kyblík
Džemy, čaje, ovocné nápoje
1. Džem jahodový

1 kg

25,88

30

776,40

2. Povidla

1 kg

40,73

220

8 960,60

3. Lemonka

1l

15,81

20

316,20

4. Sirup

1l

12,54

100

1 254,00

5. Čaj sypaný s kousky ovoce

1kg

184

80

14 720,00

1l

18,86

730

13 767,80

1 Halušky - sypká směs

1 kg

24,84

93

2 310,12

2 Špecle - těstovina

1 kg

57,5

170

9 775,00

3 Bramborové těsto - sypká směs

1kg

22,43

420

9 420,60

4 Maková posýpka

1 kg

133,4

80

10 672,00

5 Droždí

1 kg

32,89

140

4 604,60

6 Med

1 kg

134,55

160

21 528,00

6. Džusy 100%

a) každý pracovní den 5%

a) nejdéle do 2 h. 5%

NE

0%

Poskytování
sponzorských darů,
zpětné odkupování 4l
láhví, zpětné odebírání
obalů ( igelitové obaly,
papír ), pravidelné
letákové akce.
Přizpůsobení
požadavkům Školní
Jídelny ( velikost,
způsob balení a
přepravy, uvedení
výrobce ).

Ostatní koloniál

Celková předpokládaná cena dodávky vč. DPH str. 1+ str. 2

375 049,22

Nabídka, která nebude formálně bezvadná (tj. nebude plně splňovat požadavky zadávací dokumentace, zejména vyplněné všechny nabídkové ceny pro účely výběrového řízení vybraném sortimentu), bude vyřazena a nebude hodnocena.
Datum:

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
29.11.2016

Otrubová Eva

SMLOUVA O DODÁVKÁCH ZBOŽÍ
(rámcová kupní smlouva)
uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi
Obchodní jméno :
Gastro instant spol. s r.o.
Zastoupeným:
ing. Vlastimírem Pernou, jednatelem
Sídlo:
Lubina 460, 74221 Kopřivnice
IČ:
46353259
DIČ:
CZ46353259
Firma zapsaná
v obchodním rejstříku: C 12429 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu:
73732843/0300
Telefon/fax:
603 580 742
(dále jen „prodávající“)
a
Obchodní jméno:
Zastoupeným:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
(dále jen „kupující“)
Spojení:

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
RNDr. Ing. Rostislavem Halašem, ředitelem školy
Studentská ul. 4/2, 796 01 Prostějov
441 599 60
kupující není plátcem DPH
ČSOB, a. s.; č. ú.: 153 234 131/0300
ředitel:
582 301 402; halas@rg.prostejov.cz
spojovatelka: 582 301 411; rgazs@rg.prostejov.cz
školní jídelna: 582 301 422; hruba@rg.prostejov.cz

I.
Úvodní ustanovení
1.1. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dodávkách zboží, a to s cílem vymezit
základní a obecné podmínky jejich obchodního styku, včetně vymezení jejich základních práv a
povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu.
1.2. Smlouva o dodávkách zboží je uzavírána s ohledem na záměr prodávajícího směřující k prodeji
zboží a vůli kupujícího nakupovat předmětné zboží, přičemž realizace dílčích plnění podle této
smlouvy bude realizována prostřednictvím jednotlivých objednávek kupujícího a jejich
potvrzením prodávajícímu.
II.
Předmět smlouvy
2.1. Prodávající se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy o dodávkách zboží (dále jen „Smlouva“)
ve formě dílčích plnění dodávat kupujícímu zboží, v souladu s výběrovým řízením na dodávku
potravin pro rok 2017, a to: KOLONIÁL.
2.2. Kupující se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy odebírat od prodávajícího v rozsahu dílčích
kupních smluv předmět smlouvy a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

III.
Dílčí kupní smlouvy
3.1. Plnění z této Smlouvy budou uskutečňována dle dílčích kupních smluv. Dílčí kupní smlouvy
budou uzavírány na základě objednávek kupujícího učiněných ve formě návrhu na uzavření dílčí
kupní smlouvy (dále jen „objednávka“) dle aktuální poptávky kupujícího.
3.2. Objednávka učiněná kupujícím je závazná po dobu 5 pracovních dní.
3.3. Jestliže přijetí objednávky učiněné prodávajícím obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné
změny, je odmítnutím objednávky a považuje se za nový návrh na uzavření dílčí kupní smlouvy.
3.4. Dílčí kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je prodávajícím kupujícímu potvrzena
objednávka učiněná kupujícím za podmínek vyjádřených v této Smlouvě nebo kdy je kupujícím
přijat nový návrh prodávajícího na uzavření dílčí kupní smlouvy učiněný podle čl. 3.3. této
Smlouvy.
3.5. Návrh na uzavření dílčí smlouvy bude realizován formou e-mailové zprávy, telefonického
kontaktu či osobním jednáním. Potvrzení objednávky učiní prodávající formou e-mailové zprávy,
zprávou SMS či telefonicky na kontaktech dále uvedených:
Email prodávajícího:
Tel. kontakt prodávajícího:

perna@gastroinstant.cz (jednatel)
603 580 742

Email pro objednávky:
Tel kontakt pro objednávky:

koprivnice@gastroinstant.cz (vedoucí skladu)
731 175 608

Email kupujícího:
Tel. kontakt kupujícího:

hruba@rg.prostejov.cz
582 301 422

3.6. Jestliže z obsahu uzavřené dílčí kupní smlouvy nebude zřejmé ujednání smluvních stran o kupní
ceně, dopravních podmínkách, místu dodání, platebních podmínkách apod., řídí se právní vztahy
mezi smluvními stranami ustanoveními této Smlouvy.
3.7. Prodávající je zodpovědný za zdravotní nezávadnost dodávaných potravin, odpovídající jakost,
řádné označení, apod. ve smyslu zákona č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích,
v platném znění a navazujících prováděcích předpisů.

IV.
Kupní cena, platební podmínky a fakturace
4.1. Kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dodávaného zboží ve smyslu dílčích kupních
smluv, která je stanovena v nabídkovém (krycím) listu prodávajícího pro příslušné období, který je
uveden v příloze této Smlouvy.
4.2. Kupní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, její výši lze měnit jen v případě změn
daňových předpisů nebo státem schválené cenové inflace.
4.3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po splnění dodávky objednaného zboží.
4.4. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu na jeho účet kupní cenu dle příslušné faktury
v termínu splatnosti na ní uvedeném. Obě smluvní strany si dohodly lhůtu splatnosti v délce 14

dnů od data dodání zboží. Lhůta splatnosti kupní ceny počíná běžet dnem uskutečnění
zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
4.5. Doručování faktury provede prodávající včas:
a) při předání zboží oprávněné osobě kupujícího proti potvrzení o převzetí nebo
b) zasláním na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví smlouvy
4.6. Faktura musí obsahovat:
- označení smluvních stran s uvedením sídla, IČ, DIČ
- číslo faktury
- termín splatnosti
- druh a množství dodaného zboží
- fakturovanou částku
- základ daně a DPH
V.
Dodací podmínky
6.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zboží bude dodáno prodávajícím kupujícímu na náklady
prodávajícího, a to na místo plnění, kterým je školní jídelna Reálného gymnázia a základní školy
města Prostějova.
6.2. Prodávající dodá zboží požadované na objednávce, přebírající osoba za kupujícího je povinna
dodávku zboží přijmout, potvrdit její převzetí na dodacím listu, uvést čitelně své jméno a příjmení,
opatřit razítkem kupujícího a čitelně podepsat.
6.3. Prodávající je povinen v okamžiku předání zboží kupujícímu nebo dopravci určenému
prodávajícím předat spolu se zbožím doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží,
zejména doklady stanovené obecně závaznými právními předpisy a dále pak i doklady v rozsahu
stanoveném dílčí kupní smlouvou.
6.4. Neurčí-li dílčí kupní smlouva jinak, je prodávající povinen zboží opatřit takovým obalem pro
přepravu, který zabezpečuje řádné uchování a ochranu zboží před jeho poškozením.
VI.
Odpovědnost za vady, smluvní pokuta
6.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje dílčí kupní smlouva
a tato Smlouva. Jestliže prodávající poruší své uvedené povinnosti, vznikají kupujícímu nároky z
odpovědnosti za vady, které se řídí ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku.
6.2. Odpovědnost za škodu na zboží přechází okamžikem předání zboží kupujícímu v místě splnění.
Vlastnické právo ke zboží je na kupujícího převedeno okamžikem zaplacení kupní ceny.
6.3. Vady dodávaného zboží je prodávající povinen odstranit neodkladně v co nejkratším termínu, tak
aby nebyl narušen provoz školní jídelny a aby nedošlo ke znehodnocení zboží, určeného
k reklamaci, příp. výměně. Kupující informuje prodávajícího o vadách zboží bez zbytečného
odkladu poté, kdy kupující vady zjistil, pokud je nezjistil hned při přejímce zboží.
6.4. Kupující má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží, které mělo být dodáno a dodáno
nebylo, za každý započatý den prodlení (dle podmínek výběrového řízení).

VII.
Závěrečná ustanovení
7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017.
7.2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou či dílčí kupní smlouvou se řídí prvním řádem České
republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7.3. Nedodržení podmínek této smlouvy může být důvodem k odstoupení od Smlouvy.
7.4. Obsah této Smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich
svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.
7.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7.6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to pouze v
písemné formě.
7.7. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.
7.8. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení. V souvislosti s předmětem
smlouvy hrazené z veřejných prostředků smluvní strany souhlasí s tím, že text tohoto smluvního
ujednání tak, jak je, bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb., zákon
o registru smluv a současně na webových stránkách objednatele. Zveřejnění v registru smluv
zabezpečí objednatel.

V Prostějově dne 20.12.2016

...................................................
prodávající
razítko

Příloha: Nabídkový list prodávajícího

.............................................
kupující
razítko

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
Studentská 4/2, 796 01 Prostějov
IČO: 44159960, tel. 582 301 412

Příloha č. 5 - Nabídkový list k zadávacímu řízení
Potraviny - koloniál do školní jídelny na rok 2017

Předmět zakázky:

str. 1.

Gastro instant, spol. s r.o., Lubina 460, 742 21 Kopřivnice, IČO 46353259

Identifikační údaje uchazeče:

Název

Nabídková
cena včetně
DPH / M.J.

M.J.

Předpokládané
množství v M.J.

Cena v Kč celkem vč.
DPH

Každodenní, pravidelné dodávky
=K

Operativní dodávky na akutní
potřeby zadavatele - počet hodin
od objednávky = O

Náhradní plnění = N

O
Do 2
hod. u objednávky nad 10.000,Kč

NE

Poznámky, příp. další nabízené
výhody, parametry

Mlýnské výrobky, cukr, sůl, těstoviny, rýže, luštěniny, olej
1. Mouka hladká

1 kg

8,40

1300

10 916,61

2. Mouka polohrubá

1 kg

8,40

380

3 191,01

3. Mouka hrubá

1 kg

8,40

820

6 885,86

4. Cukr krystal

1 kg

18,88

660

12 463,58

5. Cukr moučka

1 kg

20,09

360

7 234,11

6. Sůl s jódem

1 kg

3,99

980

3 914,84

7. Těstoviny semolinové

1 kg

21,53

1500

32 297,87

8. Bulgur

1 kg

32,68

420

13 727,37

9. Rýže Parbolaid

1 kg

18,96

1900

36 029,26

10. Kuskus

1 kg

33,53

130

4 359,11

11. Pohanka loupaná

1 kg

40,67

90

3 660,63

12. Hrách žlutý loupaný

1 kg

13,56

180

2 440,42

13. Čočka

1 kg

38,74

360

13 945,26

14. Čočka červená

1 kg

42,61

220

9 374,32

15. Fazole bílá

1 kg

26,39

260

6 861,26

16. Fazole barevná

1 kg

27,12

80

2 169,26

17. Olej olivový

1l

63,55

25

1 588,82

18. Olej stolní - velké balení v 10 lt

1l

2200

65 206,19

29,64

Celková předpokládaná cena dodávky vč. DPH na str. 1
Kontaktní osoba pro objednávky a
reklamace

K

Každý
pracovní den

236 265,78

Vojtěch Holáň, 731 175 608, koprivnice@gastroinstant.cz

Doprava zboží proběhne firemními vozidly.
Nabídka, která nebude formálně bezvadná (tj. nebude plně splňovat požadavky zadávací dokumentace, zejména vyplněné všechny nabídkové ceny pro účely výběrového řízení vybraném sortimentu), bude vyřazena a nebude hodnocena.
Datum

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
30.11.2016

Ing. Vlastimír Perna

AKCE

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
Studentská 4/2, 796 01 Prostějov
IČO: 44159960, tel. 582 301 412

Příloha č. 5 - Nabídkový list k zadávacímu řízení
Potraviny - koloniál do školní jídelny na rok 2017

Předmět zakázky:

str. 2.

Gastro instant, spol. s r.o., Lubina 460, 742 21 Kopřivnice, IČO 46353259

Identifikační údaje uchazeče:

Název

Nabídková
cena včetně
DPH / M.J.

M.J.

Operativní dodávky na akutní
Předpokládané
Každodenní, pravidelné dodávky =
Cena v Kč celkem vč. DPH
potřeby zadavatele - počet hodin od
množství v M.J.
K
objednávky = O

Celková předpokládaná cena dodávky vč. DPH - přenos ze str. 1:

Náhradní plnění = N

Poznámky, příp. další
nabízené výhody, parametry

NE

AKCE

236 265,78

Sterilovaná zelenina, kompoty

1. Okurky celé 7-9 cm sklo

1l

15,43

280

4 321,58

2. Rajčatový protlak – sklo

1l

16,49

310

5 112,96
3 197,00

3. Kečup sladký

1l

16,83

190

4. Lečo sterilované – sklo

ll

16,04

20

320,79

5. Zelí bílé sterilované – sklo

1l

11,80

880

10 386,32
2 375,37

6. Kompot broskve - půlené – plech

1l

29,69

80

7. Kompot ryngle – sklo

1l

18,16

45

817,11

8. Ocet

1l

6,90

165

1 138,50

950 g

16,97

70

1 188,16

1 kg

38,74

30

1 162,11

1 kg

39,95

220

3. Lemonka

1l

13,19

20

263,89

4. Sirup

1l

20,44

100

2 044,44

1kg

154,95

80

12 395,79

1l

17,55

730

12 813,42

9. Hořčice plnotučná - kyblík
Džemy, čaje, ovocné nápoje
1. Džem jahodový
2. Povidla

5. Čaj sypaný s kousky ovoce
6. Džusy 100%

K

Každý
pracovní den

8 788,42

O
Do 2
hod. u objednávky nad 10.000,Kč

Ostatní koloniál
1 Halušky - sypká směs

1 kg

18,75

93

1 743,75

2 Špecle - těstovina

1 kg

50,84

170

8 643,16

3 Bramborové těsto - sypká směs

1kg

19,75

420

8 295,00

4 Maková posýpka

1 kg

98,17

80

7 853,89

5 Droždí

1 kg

23,61

140

3 304,74

6 Med

1 kg

123,23

160

19 717,05

Celková předpokládaná cena dodávky vč. DPH str. 1+ str. 2
Kontaktní osoba pro objednávky a
reklamace

352 149,22

Vojtěch Holáň, 731 175 608, koprivnice@gastroinstant.cz

Doprava zboží proběhne firemními vozidly.
Nabídka, která nebude formálně bezvadná (tj. nebude plně splňovat požadavky zadávací dokumentace, zejména vyplněné všechny nabídkové ceny pro účely výběrového řízení vybraném sortimentu), bude vyřazena a nebude hodnocena.
Datum

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
30.11.2016

Ing. Vlastimír Perna

SMLOUVA O DODÁVKÁCH ZBOŽÍ
(rámcová kupní smlouva)
uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi
Obchodní jméno :
CBA NUGET s.r.o.
Zastoupeným:
Romanem Mazákem
Sídlo:
Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk
IČ:
277 85 360
DIČ:
CZ27785360
Firma zapsaná v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 41696
Bankovní spojení:
xxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxx
Telefon/fax:
xxxxxx
(dále jen „prodávající“)
a
Obchodní jméno:
Zastoupeným:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
(dále jen „kupující“)
Spojení:

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
RNDr. Ing. Rostislavem Halašem, ředitelem školy
Studentská ul. 4/2, 796 01 Prostějov
441 599 60
kupující není plátcem DPH
ČSOB, a. s.; č. ú.: 153 234 131/0300
ředitel:
582 301 402; halas@rg.prostejov.cz
spojovatelka: 582 301 411; rgazs@rg.prostejov.cz
školní jídelna: 582 301 422; hruba@rg.prostejov.cz

I.
Úvodní ustanovení
1.1. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dodávkách zboží, a to s cílem vymezit
základní a obecné podmínky jejich obchodního styku, včetně vymezení jejich základních práv a
povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu.
1.2. Smlouva o dodávkách zboží je uzavírána s ohledem na záměr prodávajícího směřující k prodeji
zboží a vůli kupujícího nakupovat předmětné zboží, přičemž realizace dílčích plnění podle této
smlouvy bude realizována prostřednictvím jednotlivých objednávek kupujícího a jejich
potvrzením prodávajícímu.
II.
Předmět smlouvy
2.1. Prodávající se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy o dodávkách zboží (dále jen „Smlouva“)
ve formě dílčích plnění dodávat kupujícímu zboží, v souladu s výběrovým řízením na dodávku
potravin pro rok 2017, a to: KOLONIÁL.
2.2. Kupující se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy odebírat od prodávajícího v rozsahu dílčích
kupních smluv předmět smlouvy a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

III.
Dílčí kupní smlouvy
3.1. Plnění z této Smlouvy budou uskutečňována dle dílčích kupních smluv. Dílčí kupní smlouvy
budou uzavírány na základě objednávek kupujícího učiněných ve formě návrhu na uzavření dílčí
kupní smlouvy (dále jen „objednávka“) dle aktuální poptávky kupujícího.
3.2. Objednávka učiněná kupujícím je závazná po dobu 5 pracovních dní.
3.3. Jestliže přijetí objednávky učiněné prodávajícím obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné
změny, je odmítnutím objednávky a považuje se za nový návrh na uzavření dílčí kupní smlouvy.
3.4. Dílčí kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je prodávajícím kupujícímu potvrzena
objednávka učiněná kupujícím za podmínek vyjádřených v této Smlouvě nebo kdy je kupujícím
přijat nový návrh prodávajícího na uzavření dílčí kupní smlouvy učiněný podle čl. 3.3. této
Smlouvy.
3.5. Návrh na uzavření dílčí smlouvy bude realizován formou e-mailové zprávy, telefonického
kontaktu či osobním jednáním. Potvrzení objednávky učiní prodávající formou e-mailové zprávy,
zprávou SMS či telefonicky na kontaktech dále uvedených:
Email prodávajícího: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel. kontakt prodávajícího: xxxxxxxxxxxxxx
Email kupujícího:
Tel. kontakt kupujícího:

xxxxxxxx
xxxxxxxx

3.6. Jestliže z obsahu uzavřené dílčí kupní smlouvy nebude zřejmé ujednání smluvních stran o kupní
ceně, dopravních podmínkách, místu dodání, platebních podmínkách apod., řídí se právní vztahy
mezi smluvními stranami ustanoveními této Smlouvy.
3.7. Prodávající je zodpovědný za zdravotní nezávadnost dodávaných potravin, odpovídající jakost,
řádné označení, apod. ve smyslu zákona č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích,
v platném znění a navazujících prováděcích předpisů.
IV.
Kupní cena, platební podmínky a fakturace
4.1. Kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dodávaného zboží ve smyslu dílčích kupních
smluv, která je stanovena v nabídkovém (krycím) listu prodávajícího pro příslušné období, který je
uveden v příloze této Smlouvy.
4.2. Kupní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, její výši lze měnit jen v případě změn
daňových předpisů nebo státem schválené cenové inflace.
4.3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po splnění dodávky objednaného zboží.
4.4. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu na jeho účet kupní cenu dle příslušné faktury
v termínu splatnosti na ní uvedeném. Obě smluvní strany si dohodly lhůtu splatnosti v délce 14
dnů od data dodání zboží. Lhůta splatnosti kupní ceny počíná běžet dnem uskutečnění
zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
4.5. Doručování faktury provede prodávající včas:
a) při předání zboží oprávněné osobě kupujícího proti potvrzení o převzetí nebo

b) zasláním na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví smlouvy
4.6. Faktura musí obsahovat:
- označení smluvních stran s uvedením sídla, IČ, DIČ
- číslo faktury
- termín splatnosti
- druh a množství dodaného zboží
- fakturovanou částku
- základ daně a DPH
V.
Dodací podmínky
6.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zboží bude dodáno prodávajícím kupujícímu na náklady
prodávajícího, a to na místo plnění, kterým je školní jídelna Reálného gymnázia a základní školy
města Prostějova.
6.2. Prodávající dodá zboží požadované na objednávce, přebírající osoba za kupujícího je povinna
dodávku zboží přijmout, potvrdit její převzetí na dodacím listu, uvést čitelně své jméno a příjmení,
opatřit razítkem kupujícího a čitelně podepsat.
6.3. Prodávající je povinen v okamžiku předání zboží kupujícímu nebo dopravci určenému
prodávajícím předat spolu se zbožím doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží,
zejména doklady stanovené obecně závaznými právními předpisy a dále pak i doklady v rozsahu
stanoveném dílčí kupní smlouvou.
6.4. Neurčí-li dílčí kupní smlouva jinak, je prodávající povinen zboží opatřit takovým obalem pro
přepravu, který zabezpečuje řádné uchování a ochranu zboží před jeho poškozením.
VI.
Odpovědnost za vady, smluvní pokuta
6.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje dílčí kupní smlouva
a tato Smlouva. Jestliže prodávající poruší své uvedené povinnosti, vznikají kupujícímu nároky z
odpovědnosti za vady, které se řídí ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku.
6.2. Odpovědnost za škodu na zboží přechází okamžikem předání zboží kupujícímu v místě splnění.
Vlastnické právo ke zboží je na kupujícího převedeno okamžikem zaplacení kupní ceny.
6.3. Vady dodávaného zboží je prodávající povinen odstranit neodkladně v co nejkratším termínu, tak
aby nebyl narušen provoz školní jídelny a aby nedošlo ke znehodnocení zboží, určeného
k reklamaci, příp. výměně. Kupující informuje prodávajícího o vadách zboží bez zbytečného
odkladu poté, kdy kupující vady zjistil, pokud je nezjistil hned při přejímce zboží.
6.4. Kupující má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží, které mělo být dodáno a dodáno
nebylo, za každý započatý den prodlení (dle podmínek výběrového řízení).
VII.
Závěrečná ustanovení
7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017.
7.2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou či dílčí kupní smlouvou se řídí prvním řádem České
republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.3. Nedodržení podmínek této smlouvy může být důvodem k odstoupení od Smlouvy.
7.4. Obsah této Smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich
svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.
7.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7.6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to pouze v
písemné formě.
7.7. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.
7.8. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení. V souvislosti s předmětem
smlouvy hrazené z veřejných prostředků smluvní strany souhlasí s tím, že text tohoto smluvního
ujednání tak, jak je, bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb., zákon
o registru smluv a současně na webových stránkách objednatele. Zveřejnění v registru smluv
zabezpečí objednatel.

V Šumperku dne 1.12.2016

...................................................
prodávající
xxxxxxxx
xxxxxx
CBA NUGET s.r.o.

V Prostějově dne ………………

.............................................
kupující

razítko

Příloha: Nabídkový list prodávajícího

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
Studentská 4/2, 796 01 Prostějov
IČO: 44159960, tel. 582 301 412

Příloha č. 5 - Nabídkový list k zadávacímu řízení
Potraviny - koloniál do školní jídelny na rok 2017

Předmět zakázky:

str. 1.

CBA NUGET s.r.o., Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk, IČ. 277 85 360

Identifikační údaje uchazeče:

Název

Nabídková
cena včetně
DPH / M.J.

M.J.

Předpokládané
množství v
M.J.

Cena v Kč celkem vč. DPH

Každodenní, pravidelné dodávky
=K

Operativní dodávky
Poznámky, příp. další
na akutní potřeby
Náhradní plnění = N nabízené výhody,
zadavatele - počet
parametry
hodin od objednávky

Mlýnské výrobky, cukr, sůl, těstoviny, rýže, luštěniny, olej
1.

Mouka hladká

1 kg

8,30

1300

10 790,00

2.

Mouka polohrubá

1 kg

8,30

380

3 154,00

3.

Mouka hrubá

1 kg

8,30

820

6 806,00

4.

Cukr krystal

1 kg

17,5

660

11 550,00

5.

Cukr moučka

1 kg

18,9

360

6 804,00

6.

Sůl s jódem

1 kg

4,22

980

4 135,60

7.

Těstoviny semolinové

1 kg

22,48

1500

33 720,00

8.

Bulgur

1 kg

52,4

420

22 008,00

9.

Rýže Parbolaid

1 kg

18,36

1900

34 884,00

10.

Kuskus

1 kg

66,54

130

8 650,20

11.

Pohanka loupaná

1 kg

46,2

90

4 158,00

12.

Hrách žlutý loupaný

1 kg

14,03

180

2 525,40

13.

Čočka

1 kg

40,54

360

14 594,40

14.

Čočka červená

1 kg

96,85

220

21 307,00

15.

Fazole bílá

1 kg

29,11

260

7 568,60

16.

Fazole barevná

1 kg

29,89

80

2 391,20

17.

Olej olivový

1l

67

25

1 675,00

18.

Olej stolní - velké balení v 10 lt

1l

27,6

2200

60 720,00

Celková předpokládaná cena dodávky vč. DPH na str. 1

a) každý pracovní den 5%
b) alespoň 3x do týdne 2%
c) jinak
0%

a) nejdéle do 2 h.
5%
b) nejdéle
do 5 h. 2%
c)
neurčeno
0%

ANO 10%
NE 0%

257 441,40

Nabídka, která nebude formálně bezvadná (tj. nebude plně splňovat požadavky zadávací dokumentace, zejména vyplněné všechny nabídkové ceny pro účely výběrového řízení vybraném sortimentu), bude vyřazena a
nebude hodnocena.
Datum

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
1.12.2016

xxxxxxx

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
Studentská 4/2, 796 01 Prostějov
IČO: 44159960, tel. 582 301 412

Příloha č. 5 - Nabídkový list k zadávacímu řízení
Potraviny - koloniál do školní jídelny na rok 2017

Předmět zakázky:

str. 2.

CBA NUGET s.r.o., Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk, IČ: 277 85 360

Identifikační údaje uchazeče:

Název

Nabídková cena
Předpokládané
včetně DPH / M.J. množství v M.J.

M.J.

Cena v Kč celkem vč. DPH

Každodenní, pravidelné
dodávky = K

Operativní dodávky na
akutní potřeby zadavatele Náhradní plnění = N
počet hodin od
objednávky = O

Poznámky, příp. další
nabízené výhody,
parametry

257 441,40

Celková předpokládaná cena dodávky vč. DPH - přenos ze str. 1:
Sterilovaná zelenina, kompoty

1.

Okurky celé 7-9 cm sklo

1l

17,22

280

4 821,60

2.

Rajčatový protlak – sklo

1l

22,71

310

7 040,10

3.

Kečup sladký

1l

18,84

190

3 579,60

4.

Lečo sterilované – sklo

ll

19,49

20

389,80

5.

Zelí bílé sterilované – sklo

1l

12,02

880

10 577,60

6.

Kompot broskve - půlené – plech

1l

39,18

80

3 134,40

7.

Kompot ryngle – sklo

1l

21,12

45

950,40

8.

Ocet

1l

7,93

165

1 308,45

9.

Hořčice plnotučná - kyblík

950 g

20,59

70

1 441,30

Džemy, čaje, ovocné nápoje
1.

Džem jahodový

1 kg

34,76

30

1 042,80

2.

Povidla

1 kg

44,18

220

9 719,60

3.

Lemonka

1l

16,89

20

337,80

4.

Sirup

1l

20,2

100

2 020,00

5.

Čaj sypaný s kousky ovoce

1kg

160

80

12 800,00

6.

Džusy 100%

1l

18,2

730

13 286,00

93

5 654,40

a) každý pracovní den 5% a) nejdéle do 2 h. 5%
b) alespoň 3x do týdne 2% b) nejdéle do 5 h. 2%
c) jinak
0% c) neurčeno
0%

ANO 10%
NE 0%

Ostatní koloniál
1

Halušky - sypká směs

1 kg

60,8

2

Špecle - těstovina

1 kg

72,6

170

12 342,00

3

Bramborové těsto - sypká směs

1kg

21,2

420

8 904,00

4

Maková posýpka

1 kg

81,87

80

6 549,60

5

Droždí

1 kg

27,30

140

3 822,00

6

Med

1 kg

120

160

19 200,00

Celková předpokládaná cena dodávky vč. DPH str. 1+ str. 2

386 362,85

Nabídka, která nebude formálně bezvadná (tj. nebude plně splňovat požadavky zadávací dokumentace, zejména vyplněné všechny nabídkové ceny pro účely výběrového řízení vybraném sortimentu), bude vyřazena a nebude hodnocena.
Datum

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
1.12.2016

xxxxxxxx

