
ZŠ Nové Město na Mor., L. Čecha 860, okr. Žďár nad Sáz.
se sídlem Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 60574674
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. ú.: 27-1297770237/O 100
jako kupující na straně jedné

a

STEJKR, spol.s.r.o..
se sídlem Malé náměstí 1980/1 6, Svitavy 568 02
zastoupený: Ing. Pavlem Křečkem
iČ: 25325124
DIČ: CZ25325124
zapsaný dne 27.1.1997v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis.zn.:
oddíl C, vložka 23620 bank.spojení: FlO Banka
č.účtu : 2900126644/2010
jako prodávající na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu S ust. 1746 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník<‘) tuto:

Rámcovou dohodu

na dodávku kancelářského papíru

- čI.l.
Učel a předmět rámcové dohody

1. Účelem této rámcové dohody je upravit základní pravidla platná pro dodávky kancelářského
papíru, které bude realizovat prodávající průběžně dle aktuální potřeby a zadání kupujícího na
základě jednotlivých objednávek, které kupující jako objednatel s prodávajícím postupně uzavřou,
a to pro dodávky kancelářského papíru v období červenec 2020-červen 2023.

2. Na základě této rámcové dohody se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc /zboží/
určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věcí a
kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. Jednotlivé dodávky zboží se budou uskutečňovat mezi
prodávajícím a kupujícím na základě objednávky kupujícího, ve které bude množství zboží
specifikováno. Druh zboží je specifikován zejména Přílohou č. I — nabídka prodávajícího, která je
nedílnou součástí této rámcové dohody.

3. Podkladem pro uzavření této rámcové dohody je nabídka prodávajícího v rámci výběrového
řízení „Dodávka kancelářského papíru v období 7/2020-6/2023, Nové Město na Moravě“, a která je
nedílnou součástí této dohody jako její Příloha č. 1.



Platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit fakturu na účet prodávajícího do 27-ti dnů ode dne doručení. Datum
splatnosti uvedené na faktuře bude respektovat toto ujednání.

2. Faktura musí m.j. obsahovat náležitostí obchodní listiny dle ustanovení 435 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ust.

29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Splatnost faktury se sjednává na 21 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

3. Kupující je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě,
že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Kupující
musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení
opravené faktury kupujícímu. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy byla placená částka
odepsána z účtu kupujícího.

Čl. Vil.
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na zakoupené zboží se sjednává v délce 24 měsíců od převzetí zboží
kupujícím, nebude-li dohodnuto jinak.

2. Práva z vadného plnění se řídí ust. 2099 a násl. zákona č. 89/207 2 Sb., občanský zákoník.

Čl. Vlil.
Odstoupení od dohody, podstatné porušení podmínek dohody

.1. Za podstatné porušení sjednaných povinností, zakládající právo kupujícího k odstoupení od této
rámcové dohody, se považují tyto skutečnosti:

a) — Opakované prodlení prodávajícího s dodáním objednaného zboží v termínu, množství
a požadované kvalitě dle objednávky

b) - Opakované nedodržení pokynů kupujícího prodávajícím, k jejichž udělení je kupující
podle rámcové dohody nebo podle zákona oprávněn

2. Odstoupení od rámcové dohody musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem
jeho doručení druhé straně.

Čl. IX.
Sankční a ostatní ustanovení

J. Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním objednaného zboží dle Čl. V. této dohody delším
než 7 dnů sjednávají strany této dohody smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý den
prodlení, kterou je prodávající povinen zaplatit na účet kupujícího uvedený v záhlaví této dohody, a
to do 5-ti dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy kupujícího k zaplacení smluvní pokuty.
Nárok na náhradu škody není tímto ustanovením dotčen.

2. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny dle Čl. VI. odst. 1 této dohody za
dodané zboží delším než 7 dnů po lhůtě splatnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve
výši 0,5% z kupní ceny za každý den prodlení, kterou je kupující povinen zaplatit na účet
prodávajícího uvedený v záhlaví této dohody, a to do 5-ti dnů od prokazatelného doručení písemné
výzvy prodávajícího k zaplacení smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody není tímto ustanovením
dotčen.



12. Nedílnou součást této dohody tvoří její - Příloha č. 1. - Nabídka prodávajícího

Za kupujícího: Za prodávajícího:

V Novém Městě na Moravě dne: 3. 6. ‘?.DW dne:

I reditel
TJKP, spI. s r. o.
Ma‘é náměstí 16. 568 02 Svitavy

‚.. a au fl S K 0 Č: it5325124. Dič: CZ25325124Nove Mesto na Morave
L. Čecha 860

okr. Žďár nad Sázavou



KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Dodávka kancelářského papíru v
zakázka období 7/2020 -6/2023, Nové Město na

Moravě II“

Centr1ní zadavatel MĚSTO Nově Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

iČ: 00294900

účastník STEJKR, spoLs ro.
sídlo Malé náměstÍ 1980/16, 568 02 Svitavy

iČ 253251241D1Č 1CZ25325124
telefon, fax 776 778 844
e-mail m.k1enotovacsteikr.cz

datová schránka L
pověřzástupce pro další jednání: LMartina Klenotová

Kč včetně DPH
formát A4, I balík 68,84
formát A4, 1735 balíků 119 437,40
formát A3, I balík 14 1,57
formát A3, 43 balíků 6 087,51
formát AS, I balík 50,2 1
formát A5, 155 balíků 7 782,55

nabídková cena včetně DPH celkem

(tato cena bude vložena do nabídky eLsystému E-ZAK na
133 30M6

profilu zadavatele httpsJ/zakazky.nmnrn.cz)

poznámky:

datum
podpis, razítko .
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(. YČ CZ3
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www.mondigroupcom
mondi

For the steady rhythm of daily
office applications,
MAESTRO® standard+ is just
the ticket for high whíteness
wíth outstandíng clarity. A
multifunctional and reliable
office paper for everday
communication needs.

Technísche Daten:

Grammatur

Dícke

MAESTRO®_standard+

g/m2 ISO 536

pm ISO 534

80 ±3.0

min 100

Opazität % ISO 2471 92.0

Feuchte absolut % ISO 287 4.6 ±.6

Weisse m. UV % 1SO 2470 110.0

ClE Weisse % ISO 11475

Product meets EN 12281, requírements for copy paper for dry toner imaging processes

and ISO 9706, requirements for permanence for paper. Production processes certified

according to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001. Standard measurement

uncertainty between aboratories Is not incorporated.

Thís specification is valid for one year after issue.

EJ

[coIaeI PEFC

161 ±3.0

SIGN IFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

TECHNICAL CUSTOMER SERVICE 27.04.2018


