Dohoda o dodávkách a cenovém vývoji
(dále jen „Dohoda“)
Smluvní strany:
KOSTAL CR, spol. s r.o.
Černín čp. 89
PSČ: 267 51
IČ: 49687131
DIČ:
Bankovní spojení: …………………………………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23697,
(dále pouze “Objednatel“)
a
Firma.....................
Adresa...................
IČ:.............................
DIČ...........................
Bankovní spojení.............................
zapsaná obchodním rejstříkem vedeném.........,oddíl.........., vložka........., jednající.............................
(dále pouze “Dodavatel“, společně též „Smluvní strany“)
Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tímto dohodu o dodávkách a cenovém vývoji dále uvedených
výrobků.
Dodavatel se zavazuje Objednateli k dodávkám dále uvedených výrobků po celou dobu trvání projektu
včetně zabezpečení výroby náhradních dílů po dobu požadovanou Objednatelem, nejméně však po
dobu 15 let od ukončení sériové výroby oznámeného zákazníkem Objednatele.
Dodávky se uskutečňují dle platných Všeobecných nákupních podmínek Objednatele, podrobných
specifikací uvedených v Rámcových smlouvách a ostatních dokumentech uzavřených mezi Smluvními
stranami.
Dodavatel je povinen s dostatečným předstihem, tj. 2 až 3 týdny před koncem platnosti stávající ceny,
informovat objednatele o změně ceny a na fakturách za dodané zboží objednateli vždy uvádět správné
ceny v souladu platnými přílohami této smlouvy.
Specifikace dílů a maximální ceny v jednotlivých letech jsou stanoveny v příloze této dohody.
Dne:

Místo:

Objednatel: KOSTAL CR, spol s r.o.

Dodavatel:

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:
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Příloha č. ………

k Dohodě o o dodávkách a cenovém vývoji uzavřené
dne: ……… mezi smluvními stranami:

KOSTAL CR, spol. s r.o.
Černín čp. 89
PSČ: 267 51
IČ: 49687131
DIČ:
Bankovní spojení: …………………………….
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23697, jednající
(dále pouze “Objednatel“)
a
Firma.....................
Adresa...................
IČ:.............................
DIČ...........................
Bankovní spojení.............................
zapsaná obchodním rejstříkem vedeném.........,oddíl.........., vložka........., jednající.............................

Výrobek:

Termín plnění
a) v první roce

2xxx bude cena za 1000 kusů dílců max.:

…

CZK(€)

b) ve druhém roce

2xxx bude cena za 1000 kusů dílců max.:

…

CZK(€)

c) ve třetím roce

2xxx bude cena za 1000 kusů dílců max.:

…

CZK(€)

d) ve čtvrtém roce (a dalších) 2xxx bude cena za 1000 kusů dílců max.:

…

CZK(€)

Dne:

Místo:

Objednatel: KOSTAL CR, spol s r.o.

Dodavatel:

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:
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