RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. …….

II.2 Dílčí kupní smlouvy budou uzavírány na základě objednávky
kupujícího doručené prodávajícímu. Kupující je povinen při
objednávání zboží uvést, kdo je oprávněn pro něho nakupovat, tj.
převzít dodávané zboží, případně tak i uzavřít kupní smlouvu.
Pokud tak neučiní při objednání, nebo nejsou-li tyto osoby
specifikovány v příloze rámcové kupní smlouvy, musí zajistit, aby
nakupující osoba nebo osoba přebírající zboží, byla vybavena
plnou mocí. V případě, že tak neučiní, platí, že ten, kdo předloží
prodávajícímu objednávku kupujícího, je kupujícím zmocněn
k nákupu zboží, a že ten, kdo je ochoten zboží převzít a převzetí
potvrdit, je tak pro kupujícího oprávněn učinit.

uzavřená mezi
ATOMSTEEL s.r.o.
se sídlem Hálkova 1577/1, 568 02 Svitavy
IČO: 27476545, DIČ: CZ27476545
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 21265
Bank. spojení: UCB Svitavy, číslo účtu: 2108542425/2700
IBAN: CZ0627000000002108542425
BIC: BACXCZPP

II.3 Objednávka může být učiněna v písemné (včetně emailu) nebo
ústní formě a musí obsahovat alespoň: identifikaci kupujícího,
specifikaci požadovaného zboží a jeho množství (množství je
určeno jen přibližně, není-li dohodnuto jinak, činí přípustná
množstevní odchylka 10 %), termín, místo a způsob dodání/odběru
zboží, datum vystavení objednávky a jednotkovou cenu, pokud se
strany předem nedohodnou na ceně, platí ceny určené
prodávajícím.

(dále jen „prodávající“)
a
.…………………………………………………...................………..……
název společnosti
.…………………………………………..................………………...……

II.4 Prodávající je oprávněn objednávku akceptovat nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne, kdy mu bude objednávka doručena a činí
si právo na prověření dostupnosti zboží a právo výhrady
meziprodeje. Akceptace objednávky prodávajícím s dodatkem
nebo odchylkou je přijetím objednávky, pokud kupující obratem po
obdržení akceptace přijetí objednávky výslovně neodmítne.

………………………………………..................………………………...
se sídlem
………..................………………………………………………………...
IČO
DIČ
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………..................………….....

II.5 Závazky z dílčích kupních smluv zanikají jejich splněním,
z důvodů uvedených v této smlouvě anebo vyplývajících ze
zákona.

….………………...................…………………………………………….

III.
Cenové podmínky
III.1 Nedohodnou-li se strany na jiné ceně, než je cena uvedená
v ceníku prodávajícího, celková cena za objednávku se stanoví
jako součin jednotkové ceny zboží uvedené v ceníku platném
k datu uzavření dílčí kupní smlouvy a objednaného množství
zboží (se zohledněním přípustné množstevní odchylky).
Prodávající je povinen na dotaz cenu sdělit kupujícímu. Veškeré
ceny jsou stanoveny na základě měření a vážení zboží v místě
expedice. K celkové ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty
v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

…………….…..…………………………………………………………..
zastoupená
…………………………………………………………………………….
tel.
e-mail
(dále jen „kupující“)
(prodávající a kupující oba rovněž jako „smluvní strany“)

III.2 Nedohodnou-li se smluvní strany v dílčí kupní smlouvě jinak,
bude cena sjednaná v dílčích kupních smlouvách kupujícím
hrazena na základě faktur vystavených prodávajícím a zaslaných
kupujícímu zpravidla do 5 dnů od dodání zboží, nejpozději však
vždy k poslednímu dni příslušného měsíce.

I.
Předmět smlouvy
I.1 Předmětem této smlouvy je stanovení základních podmínek, za nichž
budou mezi prodávajícím a kupujícím uzavírány dílčí smlouvy, jejichž
předmětem bude prodej zboží, zejména hutního, přídavného a ostatního
materiálu a služeb nabízených prodávajícím (dále jen „dílčí kupní
smlouvy“).

III.3 Nedohodnou-li se strany jinak, je kupující povinen zaplatit
celkovou cenu za zboží nejpozději do …….………….. dnů
ode dne vystavení daňového dokladu (= individuální splatnost).
III.4 Kupující je oprávněn odebírat zboží až do výše celkového
kreditního limitu, který činí ........…...………………. Kč.

I.2 Prodávající se zavazuje na základě dílčí kupní smlouvy dodat kupujícímu zboží specifikované v dílčí kupní smlouvě a převést na něj
vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje toto zboží
převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Kreditním limitem se rozumí maximální celková částka za
objednané a dosud nezaplacené zboží včetně DPH, která je
stanovena na základě historie vzájemných obchodů. Dojde-li
k překročení kreditního limitu, je kupující povinen zaplatit kupní
cenu hotově při dodání zboží nebo předem převodem na základě
zálohové faktury, přičemž záloha bude odpovídat celkové výši
kupní ceny zboží včetně DPH.

II.
Dílčí kupní smlouvy
II.1 Smluvní strany se dohodly, že mezi prodávajícím a kupujícím budou
na základě této smlouvy uzavírány jednotlivé dílčí kupní smlouvy,
které se budou řídit podmínkami stanovenými v této smlouvě,
nesjednají-li si smluvní strany v dílčí kupní smlouvě odlišné podmínky.

III.5 V případě, že kupující se s prodávajícím dohodnou na tom, že na
dodávaném zboží mají být provedeny úpravy (např. dělení,
stříhání, ohraňování apod.), má prodávající nárok na úplatu za
tyto úpravy zboží. Tato úplata bude sjednána v příslušné
jednotlivé kupní smlouvě nebo bude stanovena prodávajícím.
V případě, že se kupující dostane do prodlení s odebráním zboží,
na němž byly provedeny úpravy, a prodávající na základě této
skutečnosti odstoupí od smlouvy, má prodávající nárok na
zaplacení smluvní pokuty ve výši 40 % z kupní ceny za zboží a
dále na zaplacení úplaty za provedení úprav zboží. Zaplacením
smluvní pokuty nezaniká nárok prodávajícího na náhradu škody
ve výši, ve které přesahuje zaplacenou smluvní pokutu.
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III.6 Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou, byť i části celkové
ceny odebraného zboží, je prodávající oprávněn, aniž by se dostal do
prodlení, odepřít dodání na základě této smlouvy a dílčích smluv
objednaného a dosud nedodaného zboží, a to až do doby, než bude
kupní cena za zboží, s jejímž zaplacením je kupující v prodlení, v
plné výši uhrazena. Doba dodání všech dosud nerealizovaných
dodávek se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou byl
kupující v prodlení s úhradou ceny zboží.

neplatí, zajišťuje-li prodávající (ať již sám nebo prostřednictvím
třetí osoby) dopravu zboží do místa určeného kupujícím, v tomto
případě vzniká prodávajícímu právo na obdobnou smluvní
pokutu již okamžikem, kdy se kupující dostal do prodlení
s převzetím zboží. V případě, že prodlení kupujícího s převzetím
bude trvat déle než 30 dnů, je prodávající oprávněn od této
smlouvy a/nebo od dílčí kupní smlouvy odstoupit.
IV.6 Převzetí zboží kupující nebo jím zmocněná osoba potvrdí
v dodacím listu. V dodacím listu kupující uvede identifikační
údaje přebírající osoby, datum převzetí a registrační značku
vozidla kupujícího (tato nemusí být uvedena zajišťuje-li dopravu
prodávající, ať již sám nebo prostřednictvím třetí osoby). Při
převzetí je kupující povinen zboží překontrolovat za účelem
zjištění, zda nemá zjevné vady či poškození. Dodané zboží se
považuje automaticky za převzaté bez vad, pokud kupující
nesdělí prodávajícímu své výhrady do 3 dnů od dodání zboží.

III.7 Cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet
prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Veškeré bankovní
poplatky spojené s převodem hradí kupující.
III.8 V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny nebo její části se
kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Nárok na
náhradu škody uhrazením smluvní pokuty není dotčen. Bude-li
kupující v prodlení s úhradou ceny nebo její části po dobu delší než
14 dnů, nebo bude v prodlení opakovaně (tj. podruhé a více) popř.
bude-li mít prodávající pochyby o platební schopnosti kupujícího a
kupující není ochoten provést zálohovou platbu, je prodávající
oprávněn dle své volby:
III.8.1
III.8.2
III.8.3
III.8.4

IV.7 Nesplní-li kupující povinnost provést kontrolu zboží řádně a včas
nebo neoznámí-li výsledky kontrolního zjištění prodávajícímu
řádně a včas, ztrácí nároky z odpovědnosti prodávajícího za vady
zboží. Nároky kupujícího z odpovědnosti za vady zanikají rovněž
v případě, že se jedná o skrytou vadu zboží a kupující vadu
prodávajícímu neoznámil do 3 dnů poté, co ji mohl při dostatečné
péči zjistit. Skryté vady je však kupující povinen oznámit
prodávajícímu nejpozději do 6 měsíců ode dne předání zboží
kupujícímu. Uplynutím této lhůty nároky z odpovědnosti
prodávajícího za vady zanikají.

odstoupit od této smlouvy,
odstoupit od všech uzavřených dílčích kupních smluv,
odstoupit od jednotlivé dílčí kupní smlouvy,
zesplatnit veškeré dosud nesplatné dluhy kupujícího
vyplývající z této smlouvy a/nebo dílčí kupní smlouvy.

Bude-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek
kupujícího nebo bude rozhodnuto o likvidaci kupujícího, stávají se
veškeré pohledávky prodávajícího splatnými dnem předcházejícím
prohlášení úpadku kupujícího soudem v insolvenčním řízení nebo
dnem předcházejícím vstupu kupujícího do likvidace.

IV.8 Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až okamžikem
úplného zaplacení ceny za zboží.
V.
Vady zboží, záruka za jakost

IV.
Dodání a převzetí zboží

V.1

IV.1 Není-li v dílčí kupní smlouvě dohodnuto jinak, je prodávající
oprávněn dodat zboží kdykoliv ode dne uzavření dílčí smlouvy a to i
před sjednaným termínem plnění, případně po částech a kupující je
povinen plnění převzít. Pokud nebude termín předání a převzetí
zboží v dílčí kupní smlouvě pevně sjednán, zavazuje se prodávající
oznámit kupujícímu den, kdy bude zboží připraveno k převzetí
kupujícím nejméně 1 pracovní den předem. Kupující je povinen
zboží převzít nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení
oznámení prodávajícího dle předchozí věty.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží za
podmínek a v rozsahu, v jakém ji poskytuje prodávajícímu
výrobce zboží. Poskytnutá délka záruky bude kupujícímu sdělena
při akceptaci objednávky kupujícího, v opačném případě platí
pouze zákonná odpovědnost prodávajícího za vady zboží.
Prodávající neodpovídá za vady zboží a záruka za zboží zaniká
v případě, že:
a) kupující použije zboží v rozporu s účelem, pro který je
určeno, nebo nevhodným nebo nesprávným způsobem;
b) kupující nesprávně naložil se zbožím při manipulaci,
skladování a/nebo zpracování.

IV.2 Není-li v dílčí kupní smlouvě dohodnuto jinak, objednané zboží
bude dodáno EXW na příslušné pobočce, kde bylo objednáno - viz.
INCOTERMS 2010.
IV.3 Kupující je povinen převzít zboží u prodávajícího a obstarat si jeho
dopravu na místo určení. Nebezpečí škody na zboží přechází na
kupujícího okamžikem jeho převzetí nebo okamžikem, kdy byl
kupující povinen zboží převzít podle toho, co nastane dříve. Pokud
bude v dílčí kupní smlouvě dohodnuto, že přepravu zboží zajišťuje
prodávající, ať sám nebo prostřednictvím třetí osoby, přechází
nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem předání zboží
prvnímu dopravci, popř. okamžikem naložení zboží na dopravní
prostředek prodávajícího (zajišťuje-li přepravu prodávající sám).
IV.4 V případě, že dopravu zboží zajišťuje prodávající (ať již sám nebo
prostřednictvím třetí osoby), je kupující povinen mu poskytnout
veškerou nezbytnou součinnost, zejména mu předem v dostatečném
předstihu sdělit informace ohledně místa a způsobu vykládky a
zajistit vykládku zboží za pomoci odpovídající techniky. Pokud není
místo, kam má být zboží dopraveno v jednotlivé kupní smlouvě
uvedeno, považuje se za toto místo sídlo provozovny kupujícího a
není-li sídlo provozovny uvedeno, považuje se za toto místo sídlo
kupujícího. V případě, že místo dodání zboží není dostupné běžně
používanými nákladními automobily, je kupující povinen upozornit
na tuto skutečnost prodávajícího v objednávce.
IV.5 Kupující je povinen zboží převzít ve stanoveném termínu a na
sjednaném místě. Nepřevezme-li kupující zboží ani do 30 dnů po
stanoveném termínu předání a převzetí zboží, je povinen zaplatit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny
předmětné dílčí kupní smlouvy za každý započatý den prodlení, to
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V.2

V případě zjištění vad je povinen kupující vyhotovit písemný
záznam o vadách a tento zaslat prodávajícímu nejpozději do
3 dnů poté, kdy je zjistil, vždy však nejpozději v záruční době a
dříve než zboží jakkoliv zpracuje. Poruší-li tuto povinnost,
nároky kupujícího ze záruky zanikají.

V.3

Prodávající se zavazuje uplatněnou reklamaci vyřídit do 30 dnů
ode dne doručení záznamu o vadě. Je-li třeba zabezpečit odborné
posouzení vady, lhůta dle předchozí věty se automaticky prodlužuje o dobu nezbytnou k zajištění odborného posouzení vady.

V.4

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou
součinnost za účelem posouzení jeho reklamace, zejména mu
umožnit vstup do všech prostor, kde se zboží nachází a umožnit
mu prohlídku zboží.

V.5

Nárok z vadného plnění (bez ohledu na to, zda je podstatným
nebo nepodstatným porušením smlouvy) určuje prodávající, který
dle své volby rozhodne o dodání nové věci bez vady, opravě nebo
úpravě věci, nebo slevě z ceny. Výše slevy z ceny se určí
poměrem mezi hodnotou zboží bez vad a hodnotou zboží
s vadou. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije.

V.6

Technická doporučení poskytnutá prodávajícím před a nebo
během používání zboží, ať poskytnutá ve formě ústní, písemné
nebo formou zkoušky, jsou poskytována v dobré víře, avšak bez
jakékoli záruky ze strany prodávajícího. Doporučení prodávajícího nezprošťuje kupujícího jeho povinnosti vyzkoušet zboží
dodané prodávajícím, co se týče jeho vhodnosti pro plánované
zpracování a užití. Užití a zpracování zboží probíhá výhradně na
riziko kupujícího.

VI.
Doba trvání smlouvy, ukončení

újmy v rozsahu převyšující limit uvedený v předchozí větě.
VIII.4 Kupující na sebe přebírá riziko podstatné změny okolností.

VI.1 Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

VIII.5 Za vyšší moc považují smluvní strany také opatření státu (vč.
orgánů státní správy a samosprávy) související s řešením
epidemie. V případě, že se dostane prodávající do prodlení
z důvodu těchto opatření, není za své prodlení odpovědný.

VI.2 Tuto smlouvu lze ukončit výpovědí z libovolného důvodu
s výpovědní dobou 1 měsíc, která počíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi
druhé smluvní straně.

VIII.6 Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě je možné činit
pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami.

VI.3 Prodávající je oprávněn od této smlouvy a nebo od kterékoliv dílčí
smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou,
zákonem a dále pokud:

VIII.7 Pokud se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným či
nevymahatelným, nemá to vliv na ostatní ustanovení od něj
oddělitelná. Smluvní strany se zavazují nahradit takové
ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vymahatelné a bude svým významem odpovídat ustanovení původnímu.

a) kupující poruší kteroukoliv povinnost stanovenou touto smlouvou
a/nebo dílčí smlouvou,
b) bude zahájeno insolvenční řízení proti kupujícímu nebo bude
rozhodnuto o jeho úpadku,
c) bylo rozhodnuto o zrušení kupujícího,
d) majetkové poměry kupujícího se podstatně zhoršily,
e) mu brání ve splnění povinnosti dle této smlouvy nebo dílčí
smlouvy vyšší moc; za vyšší moc se považuje nepřekonatelná
překážka, která nastala nezávisle na vůli prodávajícího.

VIII.8 Ve vztazích vyplývajících z této smlouvy se obchodní zvyklosti
budou aplikovat pouze v případě, že dané otázky nejsou
regulovány dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
VIII.9 Smluvní pokuty jsou splatné dnem následujícím po dni, ve
kterém na ně vznikl nárok.

VI.4 Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy a/anebo dílčí kupní
smlouvy z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou, a to
vždy pouze ve vztahu k plnění, které má být poskytnuto v budoucnu,
respektive ve vztahu k nesplněné části plnění.

VIII.10 Veškeré rámcové kupní smlouvy učiněné před uzavřením této
smlouvy pozbývají uzavřením této rámcové kupní smlouvy
platnost.

VI.5 Ukončení této smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní
pokuty, náhrady škody, povinnosti mlčenlivosti, jakož i práv a
povinností, z jejichž obsahu či povahy plyne, že mají zavazovat
smluvní stranu i po zrušení smlouvy.

VIII.11 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností
originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
stejnopisu.
VIII.12 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího
podpisu všemi smluvními stranami.

VII.
Doručování

VIII.13 Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli,
jejímu obsahu porozuměli a souhlasí s ním, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné
vůle. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

VII.1 Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi, převážně
ohledně uzavírání dílčích kupních smluv, bude probíhat zejména
elektronickou formou. Pokud není v dílčí kupní smlouvě nebo
objednávce stanoveno jinak používá prodávající emailovou adresu:
atomsteel@atomsteel.cz.
VII.2

VII.3

Ve Svitavách dne …………………...……

Budou-li smluvní strany posílat korespondenci poštou nebo
osobně, zavazují se ji zasílat na adresy uvedené v záhlaví této
smlouvy (pokud nebyla kupujícím oznámena změna). Smluvní
strany se zavazují si vzájemně oznamovat veškeré změny údajů
uvedených v úvodní rubrice této smlouvy, a to do 3 pracovních dnů
ode dne, kdy změna nastala.

Prodávající:

…………………...……………………
ATOMSTEEL s.r.o.
Ing. Jandl Bedřich
jednatel

Emailová korespondence se považuje za doručenou druhý den po
jejím odeslání. Ostatní korespondence se považuje za doručenou
třetím dnem po uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb,
a to i v případě, že si druhá strana písemnost nevyzvedne, nebo
dnem odmítnutí převzetí zásilky, podle toho, který okamžik
nastane dříve.

V…………..………………………... dne …………….…………..
Kupující:

VIII.
Závěrečná ustanovení
VIII.1 Tato smlouva se řídí českým právem.

……...……………...…………………

VIII.2 Veškeré spory z této smlouvy, jakož i z dílčích smluv uzavřených
na jejich základě, jakož i spory týkající se platnosti či existence této
smlouvy či dílčí smlouvy, budou řešeny obecnými soudy České
republiky. Smluvní strany si sjednávají místní příslušnost
Okresního soudu ve Svitavách, popř. Krajského soudu v Hradci
Králové, spadá-li věc do věcné příslušnosti krajského soudu.
VIII.3 Povinnost prodávajícího nahradit škodu kupujícímu se omezuje
toliko na skutečnou škodu, tzn. že prodávající nenese odpovědnost
za jakýkoliv ušlý zisk, vynaložené náklady na zpracování, výpadky
výroby, ztrátu tržeb a nebo jiné následné škody, přímé a nepřímé
škody kupujícího nebo třetích stran, popř. za nemajetkovou újmu.
Prodávající ponese odpovědnost pouze za skutečné škody
způsobené jeho hrubou nedbalostí nebo úmyslným porušením
povinností a to pouze, pokud kupující takovéto skutečnosti náležitě
prokáže; a v každém případě odpovědnost prodávajícího bude
omezena 100 % fakturované hodnoty vadného nebo poškozeného
zboží, resp. zboží, v souvislosti s jehož dodávkou (popř.
nedodáním) daná škoda vznikla. Kupující nemá právo na náhradu
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