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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
A
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č.
513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany:
Prodávající: I.B.Z. – velkoobchod pneu s.r.o.
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 13360
Se sídlem:
Nýřany, Havířská 1241, 330 23 Nýřany
IČO:
26323796
DIČ:
CZ26323796
Bankovní spojení:
ČSOB Plzeň, č.účtu: 204524543/0300
Zastoupená: Zlatou Trnkou, jednatelkou společnosti
na straně jedné, ve smlouvě dále jen prodávající
a
Kupující :
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu
Se sídlem:
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:
Zastoupená :
na straně druhé, ve smlouvě dále jen jako kupující
1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je obecná úprava práv a povinností smluvních stran v rámci
závazkového vztahu mezi nimi při dodávkách zboží a poskytování služeb prodávajícím
kupujícímu.
1.2. Zbožím, které na základě této smlouvy bude prodávající dodávat kupujícímu, jsou
pneumatiky pro motorová vozidla. Službami jsou služby pneuservisu, a to jak
stacionárního, tak mobilního.
2. Ujednání prodeje – koupě, a poskytnutí služeb
2.1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží podle své sortimentní nabídky,
aktuální ke dni uzavření dílčí kupní smlouvy, za podmínek ujednaných v této smlouvě a
v dílčích kupních smlouvách.
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2.2. Kupující se zavazuje za dodané zboží platit prodávajícímu cenu, stanovenou způsobem,
ujednaným v této kupní smlouvě.
2.3. Sortimentní nabídka zboží je závislá zejména na nabídkách a distribučních možnostech
jeho výrobců a dodavatelů, a prodávající je oprávněn ji jednostranně měnit. Aktuální
sortimentní nabídka je kupujícím prezentována na jeho internetových stránkách
www.ibz.cz.
3. Místo a čas dodání zboží a poskytování služeb
3.1. Prodávající bude kupujícímu dodávat zboží:
a) v místě svých provozoven na adresách uvedených na internetových stránkách
www.ibz.cz. Tato místa jsou rovněž stacionárními místy poskytování služeb
stacionárního pneuservisu,
b) prostřednictvím dopravce do místa určeného kupujícím, na území České republiky.
3.2. Služby mobilního pneuservisu bude prodávající poskytovat kupujícímu v místech,
uvedených kupujícím v objednávce služeb.
3.3. Prodávající dodá kupujícímu zboží v nejkratší možné lhůtě, s ohledem na jeho skladové
zásoby a možnosti výrobce zboží nebo jeho dodavatele.
3.4. Prodávající poskytne kupujícímu služby pneuservisu ve lhůtě dohodnuté mezi smluvními
stranami při jejich objednávce.
3.5. Převzetí zboží nebo poskytnutí služeb potvrdí kupující prostřednictvím k tomu
pověřeného zaměstnance, podpisem dodacího nebo montážního listu. Prodávající je
oprávněn požadovat po osobě, která tyto doklady potvrzuje, předložení občanského
průkazu nebo jiného dokladu totožnosti.
4. Kupní cena, cena služeb
4.1. Jednotková kupní cena zboží a je uvedena v ceníku, který je zveřejněn na internetových
stránkách www.ibz.cz a je zde průběžně aktualizován. Ceník služeb je přílohou číslo 3
této smlouvy.
4.2. Prodávající je oprávněn tento ceník jednostranně měnit, podle vývoje cen zboží, za jaké
je prodávajícímu dodávají jeho výrobci a dodavatelé, a vývoje cen nákladů na
poskytování služeb.
4.3. Pro kupní cenu zboží a služeb dodávaného a poskytovaných na základě dílčí objednávky,
je rozhodující cena podle ceníku, platného ke dni uskutečnění objednávky.
4.4. Pro konkrétní dílčí dodávku zboží si mohou smluvní strany dohodnout kupní cenu
odchylně od ceníku. Takto dohodnutá cena platí jen pro dílčí dodávku, pro kterou byla
ujednána, a nepovažuje se za změnu ceníku.
4.5. Prodávající poskytne kupujícímu individuální slevy z kupní ceny zboží, podle systému
slev, vycházejícího z množství zboží, odebíraného kupujícím. Slevy jsou stanoveny pro
každý jednotlivý druh zboží a určení procentní výše slevy pro konkrétní typ zboží, je
uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
4.6. Ke kupní ceně náleží daň z přidané hodnoty v sazbě, podle zákona o této dani, účinného
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4.7. Vzhledem k tomu, že prodávající zpřístupňuje kupujícímu ceník zboží a služeb, považuje
se kupní cena zboží a cena služeb za řádně ujednanou i v případě, že v objednávce zboží
nebo služeb není kupujícím uvedena.

5.

Splatnost ceny, fakturace, výhrada vlastnického práva

Rámcová kupní smlouva I.B.Z., velkoobchod pneu s.r.o. –
5.1. Splatnost kupní ceny a ceny služeb je … dnů od vystavení faktury – daňového dokladu,
kterým bude kupující fakturovat kupní cenu dodaného zboží nebo poskytnutých služeb.
5.2. Prodávající vystaví fakturu bezodkladně po uskutečnění dodávky zboží nebo poskytnutí
služeb, objednaných kupujícím dílčí objednávkou, a tuto do tří dnů od vystavení odešle
kupujícímu.
5.3. Faktura – daňový doklad, bude obsahovat údaje, stanovené obecně závaznými právními
předpisy, zejména zákonem o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury bude specifikace
dodaného zboží nebo poskytnutých služeb, nebo kopie dodacího nebo montážního listu.
5.4. Až do úplného zaplacení kupní ceny je zboží ve vlastnictví prodávajícího. V případě, že
kupující nezaplatí prodávajícímu kupní cenu zboží ani po písemné výzvě, v dodatečně
stanovené lhůtě, je prodávající oprávněn ujmout se vlastnického práva ke zboží, a to i bez
součinnosti kupujícího.
5.5. Při prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Kupující
je povinen zaplatit smluvní pokutu do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy jej
prodávající vyzve k zaplacení.
6. Objednávky zboží a služeb
6.1. Kupující bude od prodávajícího odebírat zboží a služby na základě dílčích kupních smluv
a dílčích smluv o poskytnutí služeb, dále jen „dílčí smlouva“.
6.2. Kupující bude objednávat zboží telefonicky, elektronickou poštou, zaslanou
z elektronické adresy kupujícího …………@.......... cz na elektronickou adresu
prodávajícího info@ibz.cz, faxem z faxového čísla kupujícího ………….na faxové číslo
prodávajícího 377 930 415 nebo listinnou formou – poštovní zásilkou zaslanou na adresu
sídla kupujícího. Objednávku je dále možno učinit osobně v provozovnách prodávajícího.
6.3. Jménem kupujícího jsou objednávky zboží a služeb oprávněny činit osoby, uvedené
v seznamu, který je přílohou číslo 2. této smlouvy, dále jen „oprávněné osoby“. Kupující
bude seznam oprávněných osob průběžně aktualizovat a změny v něm bezodkladně
písemně oznamovat prodávajícímu.
6.4. Kupující je povinen před učiněním objednávky se seznámit s aktuální kupní cenou zboží
a služeb prodávajícího. Učiněním objednávky kupujícím, bez ohledu na formu
objednávky, se má za to, že kupujícímu je kupní cena objednávaného zboží a služeb
známa a souhlasí s ní.
6.5. Přijetím objednávky kupujícího prodávajícím je uzavřena dílčí kupní smlouva. . K přijetí
objednávky dojde okamžikem předání zboží nebo poskytnutí služeb kupujícímu.
Dokladem o přijetí objednávky je dodací list, podepsaný prodávajícím a kupujícím.
Jménem kupujícího jsou oprávněny převzít zboží a služby, vedle oprávněných osob, o
kterých to pro konkrétní dílčí kupní smlouvu sdělí oprávněná osoba kupujícímu (zejména
zaměstnanci kupujícího - řidiči).
6.6. Požádá-li kupující při učinění objednávky prodávajícího o její písemné potvrzení, potvrdí
prodávající kupujícímu objednávku faxem, elektronickou poštou nebo v listinné formě
poštou. Dílčí kupní smlouva se v tomto případě považuje za uzavřenou okamžikem
odeslání potvrzení prodávajícím kupujícímu.
6.7. Pokud prodávající nemůže v požadovaném množství, sortimentu nebo v požadované
lhůtě dodání objednávku splnit, sdělí tuto skutečnost neprodleně kupujícímu s návrhem
náhradního plnění.
6.8. Objednávka musí obsahovat nejméně tyto údaje:
U koupě zboží:
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přesnou specifikaci objednávaného zboží, zejména uvedením jeho značky (výrobce),
typového označení a rozměrů,
- množství objednávaného zboží,
- zda zboží převezme kupující u prodávajícího (v jaké z jeho provozoven), nebo místo,
kam má být zboží prodávajícím dodáno,
- předpokládaný den dodání zboží,
- osobu, pověřenou kupujícím zboží převzít;
U služeb:
- přesnou specifikaci požadovaných služeb,
- zda je požadováno poskytnutí služeb stacionárního nebo mobilního pneuservisu,
- místo požadovaného provedení služeb,
- předpokládaný den provedení služeb.
6.9. Smluvní strany si v konkrétní dílčí smlouvě mohou písemně dohodnout i další podmínky
koupě zboží nebo poskytnutí služeb, odchylné od ujednání této smlouvy nebo jejích
příloh.
6.10. Kupující bere na vědomí, že termín dodání zboží prodávajícím je závislý zejména na
jeho skladových zásobách, výrobních a distribučních schopnostech výrobce nebo
dodavatele zboží; termín poskytnutí služeb, zejména stacionárního pneuservisu, je závislý
na aktuální volné kapacitě místa poskytování služeb. Proto předpokládaný den dodání
zboží nebo poskytnutí služeb uvedený v objednávce není pro prodávajícího závazný.
Prodávající po obdržení objednávky, v rámci jejího přijetí, sdělí kupujícímu, zda
předpokládaný termín dodání zboží nebo poskytnutí služeb bude schopen dodržet,
případně mu sdělí termín jiný, ve kterém bude moci zboží dodat nebo služby poskytnout.
Pokud kupující neoznámí prodávajícímu bezodkladně po obdržení přijetí potvrzení
objednávky, že s termínem uvedeným prodávajícím v jejím přijetí nesouhlasí, považuje
se za den dodání zboží a poskytnutí služeb den, uvedený v přijetí objednávky.
6.11. . Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny již daného, jiného zboží nebo
poskytnutých služeb, je prodávající oprávněn z tohoto důvodu odmítnout objednávku, a
tuto nepřijmout.
-

7. Vlastnosti zboží, jakost, záruka
7.1. Prodávající je povinen dodávat kupujícímu zboží a poskytovat služby ve
standardní jakosti a kvalitě.
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady dodaného zboží a poskytnutých služeb podle
příslušných ustanovení zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, případně
obecně závazného právního předpisu, který tento právní předpis nahradí.
7.3. Vedle obecné odpovědnost za vady, uvedené v bodu 7.2. této smlouvy, poskytne
prodávající kupujícímu záruku na jakost zboží, v délce, kterou pro konkrétní,
individuálně určené zboží, poskytuje jeho výrobce. Informace o záručních dobách, které
poskytují jednotliví výrobci, jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího
www.ibz.cz, případně je prodávající kupujícímu na jeho žádost písemně sdělí.
7.4. Prodávající neodpovídá kupujícímu za vady zboží nebo služeb (jak z titulu obecné
odpovědnosti tak z titulu záruky), jestliže tyto vady byly způsobeny nesprávnou montáží
zboží, nesprávným skladováním, nesprávným ošetřováním zboží nebo manipulací s ním
nevhodným užitím či jinými skutečnostmi, které nemají povahu ve vadě zboží, kterou
toto museli mít v okamžiku jeho převzetí kupujícím.
7.5. Vady v množství dodaného zboží nebo druhu dodaného zboží je kupující povinen uplatnit
u prodávajícího při jeho převzetí, a zjištěné vady zapsat do dodacího listu.
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7.6. Vady jakosti zboží nebo služeb je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bezodkladně
poté, co vady zjistil, a to písemně, způsobem stejným, jako u objednávek zboží.
V písemném oznámení vad popíše kupující podrobně, jak a kdy se vada projevila.
Neujednají-li si smluvní strany pro konkrétní případ uplatněné vady jinak, je kupující
dále povinen vedle písemného uplatnění vad dopravit zboží, u kterého vadu uplatňuje, na
svůj náklad, do jakékoli z provozoven prodávajícího.
7.7. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci vad zboží bezodkladně, v nejkratší lhůtě, v jaké
je toto možné učinit, s přihlédnutím k době, nezbytné pro odborné posouzení uplatňované
vady nebo jejího posouzení výrobcem nebo dodavatelem zboží, je-li takového posouzení
třeba.
8. Závěrečná ujednání
8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, s počátkem trvání ode dne jejího uzavření do 31
prosince 2013. Pokud do 30 kalendářních dnů pře uplynutím doby platnosti smlouvy
neoznámí písemně jedna ze smluvních stran druhé smluvní straně, že nemá zájem na
jejím dalším pokračování, prodlužuje se platnost a účinnost smlouvy vždy o další rok, a
to opakovaně.
8.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neujednané v této smlouvě, se řídí
příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména obchodním
zákoníkem.
8.3. Práva a povinnosti smluvních stran, ujednaná v této rámcové smlouvě, se uplatní na
jednotlivé dílčí kupní smlouvy, pokud tyto dílčí kupní smlouvy neobsahují ujednání
odchylná.
8.4. Za písemné oznámení, sdělení apod. se považuje i komunikace prostřednictvím
elektronické pošty, s výjimkou ujednání o změně této smlouvy, výpovědi a odstoupení od
smlouvy, kde se za písemnou formu považuje pouze forma listinná.
8.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, shledaly, že je sepsána podle jejich
pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyla ujednána v tísni, za
nápadně nevýhodných podmínek.
V Plzni dne ………………………
Kupující:

Prodávající:

