Rámcová smlouva o uzavírání kupních smluv
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi
název: LABARA CABLES s.r.o.
se sídlem: Jindřichov 20, Velká Bíteš, 595 01
IČ: 283 40 965, DIČ: CZ28340965
zastoupená: Radomír Holík, jednatel
(dále jen prodávající)
a
název: XXXXXXXXXX
se sídlem: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXX XX
IČ: XXX XX XXX, DIČ: XXXXXXXXXX
zastoupená: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
(dále jen kupující)
I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že nejsou dlužníci v insolvenčním řízení, ani insolvenční návrh nebyl u nich
pro nedostatek majetku zamítnut, a to bez odhledu na to, zda jsou tyto skutečnosti zapsány v insolvenčním
rejstříku.
2. Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni jménem smluvních stran jednat, podepisovat a činit
veškeré právní úkony související s uzavřením této smlouvy.
3. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škody, které by jim vznikly v důsledku nesprávnosti tohoto
prohlášení.
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II. Definice
Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí kabelové výrobky a elektroinstalační materiál vyráběné anebo
prodávané Prodávajícím.
Atypickým zbožím se pro účely této smlouvy rozumí zboží, které svým charakterem neodpovídá běžnému
předmětu prodeje Prodávajícího a nemůže být považováno za běžné Zboží, ale je v možnostech
Prodávajícího jej obstarat pro Kupujícího.
Obaly se pro účely této smlouvy rozumí movité věci používané při manipulaci se Zbožím z důvodu
zjednodušení přepravy a zamezení poškození dodávaného Zboží. Jedná se zejména o palety a kabelové
bubny.
Poptávkou se pro účely této smlouvy rozumí poptávka Kupujícího učiněná písemně, telefonicky či emailem.
Minimálním obsahem Poptávky jsou údaje o:
- Identifikaci Kupujícího (firma, sídlo, IČ, DIČ)
- Druhu a množství poptávaného Zboží
- Termínu dodání
Poptávky budou přijímány:
- Písemně na adrese: LABARA CABLES s.r.o. Jindřichov 20, Velká Bíteš, PSČ 595 01
- E-mailem: objednavky@labaracables.cz
- Telefonicky
Cenovou nabídkou se pro účely této smlouvy rozumí závazný návrh na uzavření Dílčí smlouvy Prodávajícího
adresovaný Kupujícímu, jež obsahuje minimálně údaje o:
- Identifikaci Prodávajícího a Kupujícího (firma, sídlo, IČ, DIČ),
- Druhu a množství nabízeného Zboží,
- Termínu dodání,
- Místu dodání,
- Způsob odebrání a požadovaný druh a cenu dopravy,
- Výši kupní ceny.
Dílčí objednávkou se pro účely této smlouvy rozumí objednávka Kupujícího učiněná písemně, telefonicky či
emailem reagující na Cenovou nabídku a obsahující změny Cenové nabídky, např. v počtu a druhu
objednávaného Zboží. Minimálním obsahem Dílčí objednávky jsou stejné údaje v Cenové nabídce.
Objednávky budou přijímány stejným způsobem jako poptávky.
Dílčí smlouvou se pak rozumí Prodávajícím písemně či emailem akceptovaná Dílčí objednávka, či Kupujícím
písemně, emailem akceptovaná (potvrzená) Cenová nabídka. Dílčí smlouva je uzavřena potvrzením

(akceptací) Dílčí objednávky Prodávajícím nebo Cenové nabídky Kupujícím. Dílčí smlouva je závazná pro obě
smluvní strany a nelze ji zrušit mimo postupu dle ust. čl. V. této smlouvy
8. Místem dodání se pro účely této smlouvy rozumí sklad Prodávajícího na adrese: Jihlavská 624, 595 01 Velká
Bíteš, není-li v Dílčí smlouvě uvedeno odlišně, pak platí údaj uvedený v Dílčí smlouvě.
III. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je úprava vztahů smluvních stran spojených s dodávkami Zboží.
2. Prodávající se tímto zavazuje, že bude na základě Dílčích smluv dodávat Kupujícímu Zboží, do Místa dodání,
převede na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje dodané Zboží odebrat a zaplatit kupní
cenu dle Dílčí smlouvy.
3. Není-li stranami sjednáno v Dílčí smlouvě jinak, Prodávající se zavazuje dodat Zboží do 10 pracovních dnů
od uzavření Dílčí smlouvy.
IV. Cena a platební podmínky
1. Kupní cena Zboží je stanovena Prodávajícím v Cenové nabídce. Ceny Zboží v Cenové nabídce jsou uváděny
bez DPH.
2. Kupní cenu je Prodávající v souladu s § 2154 občanského zákoníku oprávněn jednostranně zvýšit v poměru
k cenovým změnám hlavních surovin potřebných k vyrobení Zboží s tím, že přihlédne k cenám v době
sjednání ceny a v době, kdy má Zboží dodat. Mimo kupní ceny je na faktuře zvlášť uvedená cena obalů v
souladu s čl. VIII. této smlouvy a cena dopravy, pokud byla sjednána.
3. Kupní cena bude hrazena bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího na základě
daňového dokladu – faktury vystavené po dodání zboží. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je pak
považován den dodání Zboží.
4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení Kupujícímu za předpokladu, že bude
vystavena v souladu s touto smlouvou a bude splňovat všechny náležitosti, týkající se vystavené faktury.
Pokud faktura nebude vystavena v souladu s touto smlouvou nebo nebude splňovat požadované náležitosti,
je Kupující oprávněn fakturu Prodávajícímu vrátit nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení. Spolu
s vrácenou fakturou zašle Kupující Prodávajícímu specifikaci námitek, resp. důvodů vrácení faktury.
Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti; nová lhůta splatnosti počíná běžet okamžikem
doručení nové nebo opravené faktury Kupujícímu.
5. Pro účel splatnosti faktury či platby zálohy je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla připsána
na účet Prodávajícího.
6. V případě prodlení úhrady kterékoliv faktury je Prodávající oprávněn pozdržet dodání dalšího Zboží
Kupujícímu, a to až do úplného splacení všech závazků Kupujícího, kterými je vůči Prodávajícímu v prodlení.
Po tuto dobu není Prodávající v prodlení s dodáním Zboží.
7. Smluvní strany se dohodly na stanovení maximální výše aktuálních (i nesplatných) pohledávek Prodávajícího
za Kupujícím na základě vystavených a neuhrazených faktur užitím tzv. úvěrového rámce. Výše úvěrového
rámce Kupujícího činí … Kč a v případě, že přesáhne částka neuhrazených faktur výši úvěrového rámce, je
Prodávající oprávněn podmínit splnění Dílčí smlouvy její přímou úhradou kupní ceny dle Dílčí smlouvy.
8. Při objednávce Atypického zboží je Kupující povinen složit zálohu ve výši 50 % ceny, a to bezhotovostním
převodem nebo v hotovosti. Prodávající zadá vyrobení Zboží či jeho objednávku až po uhrazení zálohy.
Jestliže si kupující atypické zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn si složenou zálohu ponechat jako
sankci za toto porušení.
V. Odstupné
1. Kterákoliv ze smluvních stran je před poskytnutím byť částečného plnění oprávněna Smlouvu zrušit, s tím, že
je povinna zaplatit druhé smluvní straně odstupné ve výši 50 % Smlouvou sjednané kupní ceny s DPH. Účinky
zrušení Smlouvy nastávají doručením písemného odstoupení a připsáním odstupného na účet druhé smluvní
strany.
VI. Nebezpečí škody na zboží, výhrada vlastnictví
1. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí nebo předáním
prvnímu přepravci, pokud je sjednána doprava.
2. Vlastnictví ke Zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacení Kupní ceny včetně DPH.
VII. Dodací podmínky
1. Zboží je dodané okamžikem jeho předání Kupujícímu v provozovně Prodávajícího či dopravením na místo
určení označené Kupujícím či uvedené v Dílčí smlouvě.

2. Zboží bude Prodávajícím vydáno pouze osobám, které jsou Kupujícím na základě plné moci, která je nedílnou
součástí této smlouvy (příloha č. 1 - Oprávněné osoby Kupujícího), pověřeny k převzetí Zboží. Zástupce
Kupujícího je povinen při převzetí Zboží prodávajícímu prokázat svoji totožnost občanským průkazem,
a pokud se nejedná o osobu uvedenou v příloze č. 1, taktéž oprávněním přebírat Zboží. Je-li Zboží
přepravováno, je Kupující povinen v místě dodání zajistit přítomnost oprávněné osoby, jinak bude Zboží
předáno jakékoliv přítomné osobě.
3. Převzetí dodávky Zboží dle jednotlivých Dílčích smluv je Kupující povinen potvrdit na dodacím listě, který je
povinen opatřit následujícími náležitostmi:
- Čitelným jménem přebírající osoby,
- Podpisem přebírající osoby,
- Datem převzetí,
- Razítkem Kupujícího nebo číslem občanského průkazu přebírající osoby.
4. Dodací list dále obsahuje následující údaje: označení Prodávajícího a osoby předávající Zboží, označení
Kupujícího, množství a druh předávaného Zboží; do záznamu vyznačí zástupci účastníků, oprávnění k předání
a převzetí Zboží příslušné údaje o zjevných vadách Zboží, které byly v rámci přejímky Zboží zjištěny. Dodací
list slouží jako potvrzení o předání zboží Prodávajícím a jeho převzetí Kupujícím a též jako doklad o uplatnění
vad dle čl. VIII, bodu 3 této smlouvy.
5. Je-li Zboží přepravováno podle přepravních pokynů Kupujícího na náklady Kupujícího, přechází na Kupujícího
riziko ztráty, poškození či zničení okamžikem předání Zboží poštovní přepravě či prvnímu dopravci za účelem
dopravy Zboží Kupujícímu.
6. Prodávající si vyhrazuje dodat zboží s odchylkou +/- 5 % z objednaného množství jednotlivých položek zboží.
Fakturace bude odpovídat dodanému množství s tolerancí měřicích přístrojů +/- 1 %. Zjištěné rozdíly v délce
spadající do této tolerance nepodléhají množstevní reklamaci.
VIII. Odpovědnost za vady, reklamace zboží, záruční doba
1. Prodávající se zaručuje za funkčnost Zboží, sjednané vlastnosti Zboží a také, že Zboží bude způsobilé k použití
dle výrobcem stanovených podmínek. Prodávající neodpovídá za vhodnost Zboží k jinému účelu, než je
pro dané Zboží obvyklé.
2. Záruční doba činí 12 měsíců a počíná běžet od převzetí Zboží. V případě, že je Kupující v prodlení s převzetím
Zboží, počíná záruční doba běžet okamžikem, kdy byl Kupující povinen Zboží převzít.
3. Kupující je povinen při převzetí Zboží prohlédnout a upozornit ihned Prodávajícího na vady dodávaného
Zboží, jež jsou zjistitelné při takovéto prohlídce. O takto zjištěných vadách sepíšou zástupci Prodávajícího
a Kupujícího záznam, s uvedením data a místa přejímky, popisu zjištěných vad a podpisy zástupců obou
smluvních stran. Tento záznam může být také součástí dodacího listu. Za vady, o kterých Kupující věděl,
či které byly zjistitelné prohlídkou při převzetí Zboží a Kupující je neoznámil při této přejímce, Prodávající
neodpovídá. Prodávající také neodpovídá za vady zjistitelné při převzetí, které kupující vytknul později
než 3 dny od dodání zboží dopravcem.
4. Vady, jež nejsou zjistitelné při přejímce Zboží, je Kupující povinen oznámit písemně Prodávajícímu bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Vady Zboží, které mohou
způsobit škodu, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu okamžitě. Písemné oznámení vady Zboží musí
obsahovat popis vady, případně jak se vada projevuje. Kupující nese riziko škod vzniklých v důsledku
porušení jeho povinností dle tohoto článku.
5. Při oprávněné reklamaci je Kupující oprávněn požadovat dodání náhradního Zboží v rozsahu Zboží vadného
a to do 30 dní od doručení písemného uplatnění vad Prodávajícímu.
6. Záruka se nevztahuje na vady Zboží způsobené neodborným zásahem Kupujícího nebo třetí osoby, a vady
Zboží, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným
zpracováním, zejména vady Zboží vzniklé chybnou údržbou, nedodržením provozních předpisů, nadměrným
namáháním, použitím nevhodných provozních prostředků, chemickými a elektrolytickými vlivy, stavebními
a montážními pracemi jiných osob než Prodávajícího a všemi dalšími příčinami bez zavinění Prodávajícího.
V souvislosti s odpovědností za vady a odpovědností ze záruky není Prodávající povinen odstraňovat
bezplatně vady Zboží na jiném místě, než ve své provozovně nebo v místě smluveném pro dodání Zboží.
7. V případě, že Kupující oznámí Prodávajícímu vady Zboží dle tohoto článku a na Zboží nejsou zjištěny žádné
vady, za které by byl Prodávající odpovědný, nahradí Kupující Prodávajícímu náklady vzniklé se zjištěním
neoprávněnosti reklamace. V ostatním se nároky z vad zboží řídí § 2165 a násl. občanského zákoníku.
IX. Trvání smlouvy a její ukončení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami.

2. Prodávající je oprávněn od této smlouvy nebo od Dílčí smlouvy odstoupit v případě, že Kupující je v prodlení
s placením kupní ceny dle Dílčí smlouvy po dobu delší než 1 měsíc. Prodávající může odstoupit od smlouvy
také při podstatném zhoršení majetkových poměrů Kupujícího. Za podstatné zhoršení majetkových poměrů
se považuje zejména: rozhodnutí o úpadku Kupujícího vydané soudem v insolventním řízení. Odstoupení
od smlouvy se dále řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.
3. Kterákoli ze stran je oprávněna vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je tříměsíční
a počíná běžet dnem, který následuje po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
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X. Ustanovení závěrečná
Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího postoupit třetí osobě jakoukoliv
svoji pohledávku vyplývající z této smlouvy nebo práva k takové pohledávce.
Kupující výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, pro potřeby Prodávajícího.
Tato smlouva může být měněna pouze na základě číslovaných písemných dodatků smlouvy. Smluvní strany
v souladu s § 564 občanského zákoníku tímto vylučují možnost změnit obsah právního jednání projevem
vůle v jiné než písemné formě.
Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom převzala každá ze smluvních stran.
Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obchodními
podmínkami prodávajícího, které jsou stranám známé, s nimiž souhlasí, a považují je tak za nedílnou součást
této smlouvy, jakož i smluv dílčích, přičemž jejich aktuální znění je umístěno a kupujícímu zpřístupněno
v rámci internetové prezentace prodávajícího na webové adrese www.labaracables.cz.
Smluvní strany prohlašují, že uzavírají tuto smlouvu tak, jak zní jejich svobodná, vážná, určitá a srozumitelná
vůle a na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují zástupci smluvních stran vlastnoruční podpisy.
Osoba, jež tuto smlouvu za Kupujícího podepisuje, připojením svého podpisu zároveň prohlašuje, že je
zmocněna za Kupujícího uzavřít tuto smlouvu a dále uzavřít rozhodčí smlouvu.
Obě strany se zavazují, že budou druhou smluvní stranu neprodleně písemně informovat o případných
změnách v osobě svého odpovědného pracovníka a jakýchkoli jiných údajů podstatných pro doručování či
vzájemné poskytování si informací.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 Oprávněné osoby Kupujícího a Prodávajícího
- příloha č. 2 Výkupní ceny Obalů
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