Rámcová smlouva o dodávkách učebnic a pracovních sešitů
odběratel:

Základní škola, Uherslcý Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště
Mariánské náměstí41
688 01 Uherslcý Brod
IC: 70932336
a

Dodavatel:

ALBRA, spol. s r.o.
Havlíčkova197
25OB2 Úvaý

IC:25I41732
Uzavírají rámcovou smlouvu podle ustanovení s 2079 a násl. zák. č.8912012 sb., občanský
zákoník, v platném znění o dodávkách učebnic, pracovních sešitůa metodiclcých materiálů včetně
audionahrávek za těchto podmínek:
1. odběratel
- předá objednávky dodavateli s dostatečným předstihem v tištěnénebo elektronické
podobě; objednávka můžeb,Ít učiněna i telefonickou formou, pokud se bude jednat o jednotlivé
tituly a tato forma bude z důvodu nutné operativnosti akceptována oběma stranami,
- upřesní v případě požadavku dodavatele specifikaci objednaných titulů,
- se zavazuje objednané tituly odebrat a uhradit do data splatnosti.
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- dodá objednané učebnice, nejsou-li t.č. rozebrané, do cca 1 ýdne, přičemžtato lhůta můžeb,ýt
po vzájemné dohodě bud'operativně zkrácena u urgentních dodávek, nebo prodloužena, nenÍ-li
dodávka naléhavá,
- rozebrané tituly eviduje a dodá po jejich dotisku, pokud se obě strany u konkrétního titulu
nedohodnou jinak;
- učebnice dodává za aktuální doporučené ceny nakladatelů sníženéo poskytovanou slevu
- při dodávkách nebude účtovatodběrateli dopravní náklady
- při fakturaci pos$1tuje 14 denní splatnost, kterou v případě, že je to pro školu nutné, můžepo
dohodě v konkrétních případech prodloužit,
- u objednávek zajistídodávku s náhradním plněním
3. Dodávky se obecně řídíustanoveními obchodního zákoníku.
4. Tato smlouva se uzavírá na dobu do 3L.L2.2019. Změny v této smlouvě mohou byt provedeny
po vzájemné dohodě obou stran formou písemnéhododatku.

5. Nedílnou součástítéto Rámcové smlouvy je příloha - Seznam požadovaných učebnic a
pracovních sešitů

V Uherském Brodě, dne: 1.7.2019
Základní škola,
Uherský Brod,

Mariánské náměstí 4l, €'
okres UherskÓ44radiště
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