
1. Základní škola Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 124, 59231 Nové Město na Moravě
zastoupená Mgr. Otto Ondráčkem, ředitelem školy
IČ: 70284725
DIČ: CZ70284725
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 27-1299440207/0100
jako kupující na straně jedné

a

2. PAPERA s.r.o.
se sídlem Hálkova 2217/13, Předměstí, 56802 Svitavy
zastoupený Milanem Vetrem, jednatelem
IČ: 25945653
DIČ: CZ25945653
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis.zn.: C
16618
bank. spojení: ČSOB a.s. Svitavy

č.účtu : 168725128/0300
jako prodávající na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2085 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění, ( dále jen "občanský zákoník") tuto:

Rámcovou kupní smlouvu
vc .

na dodávku kancelářského materiálu a drogerie

ČI.l
Účel a předmět rámcové kupní smlouvy

1. Účelem této rámcové kupní smlouvy je upravit základní pravidla platná pro dodávky
kancelářského materiálu a drogerie, kterou bude realizovat prodávající průběžně 81e aktuální
potřeby a zadání kupujícího na základě jednotlivých objednávek, které kupující jako objednatel s
prodávajícím postupně uzavřou, a to pro dodávky zboží v roce 2017.

2. Na základě této rámcové kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc
!zbožfl určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této
věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. Jednotlivé dodávky zboží se budou uskutečňovat
mezi prodávajícím a kupujícím na základě objednávky kupujícího, ve které bude zboží
specifikováno. Druh zboží je specifikován zejména Přílohou č. 1 - nabídka prodávajícího
(modelové položkové rozpočty), která je nedílnou součástí této rámcové kupní smlouvy.

3. Podkladem pro uzavření této rámcové smlouvy je nabídka prodávajícího (modelové položkové
rozpočty), kterou prodávající podal v rámci výběrového řízení "Kancelářské potřeby a drogerie pro
Město Nové Město na Moravě", a která je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1.



II.
Kupní cena

1. Mezi prodávajícím a kupujícím bylo dohodnuto, že za kupní cenu zboží specifikovaného v bodě
I. této rámcové kupní smlouvy se považují jednotlivé ceny na vybrané položky, které jsou
specifikovány v Příloze Č. 1 - nabídka prodávajícího (modelové položkové rozpočty), která je
nedílnou součástí této rámcové kupní smlouvy. Cena ostatního zboží, nezahrnutého do
modelového položkového rozpočtu bude nabízena dle aktuálních maloobchodních ceníků
prodávajícího se slevou 15 %.

2. Předpokládaný rozsah dodávek uvedený v modelovém položkovém rozpočtu je orientační,
nemusí být kompletně naplněn, stejně tak může být i překročen. Skutečné odebrané množství se
bude vždy odvíjet od aktuálních potřeb prodávajícího.

3. Cena jednotlivých položek je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a obsahující veškeré
náklady prodávajícího včetně dopravy na místo plnění.

III.
Oprávněné osoby

1. Mezi prodávajícím a kupujícím bylo dohodnuto, že osobami oprávněnými za kupujícího jednat
ve věcech technických, vystavení a podepisování objednávky, přejímání zboží a průvodních
dokladů, reklamace zboží je :

.Lenka Hrdinová, tel. 566598 500, e-mail: lenka.hrdinova@zs1.nmnm.cz

Mezi prodávajícím a kupujícím bylo dohodnuto, že osobami oprávněnými za prodávajícího jednat
ve věcech:
- převzetí a potvrzení objednávky:

Lenka Hanyková, tel. 461 541 078,461 541831, lenka.hanykova@papera.cz

ČI. IV.
Postup při uzavírání objednávek

Kupující zašle prodávajícímu písemný návrh objednávky na dodávku požadovaného zboží dle
podmínek této rámcové smlouvy.

ČI. V.
Termín a místo plnění

.Mezi prodávajícím a kupujícím bylo dohodnuto, že jednotlivé dodávky zboží budou dodávány do
sídla kupujícího a to v termínu do 3 pracovních dnů od doručení objednávky.

ČI. VI.
Platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit fakturu na účet prodávajícího do 14-ti dnů ode dne doručení. Datum
splatnosti uvedené na faktuře bude respektovat toto ujednání.

2. Faktura - daňový doklad musí mimo jiné obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ust. §§ 28
- 5 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a účetního
dokladu dle ust. § 11 zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na
faktuře bude kromě jiného uvedeno, že plnění proběhlo podle této rámcové smlouvy a podle
objednávky. Přílohou každé faktury musí být kopie objednávky,



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.

ČI. VII.
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-Ii v objednávce dohodnuto jinak.

2. Práva z vadného plnění se řídí ust. § 2099 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Či. VIII.
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy

.1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo kupujícího k odstoupení od této
rámcové smlouvy, 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 smlouvy nebo objednávky nebo podle zákona oprávněn

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

ČI. IX.
Sankční a ostatní ustanovení

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

3. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením částky převyšující 500 Kč, může být
dodávka zboží kupujícímu pozastavena do doby uhrazení dlužné částky včetně sankcí.

4. Nastanou-Ii u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této rámcové
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

5. Tuto smlouvu lez vypovědět kteroukoliv smluvní stranou s 1 měsíční výpovědní dobou, která



-'
začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení písemné výpovědi.

ČI. IX.
Závěrečná ustanovení

.t.Vzhledern k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů kupujícím s ohledem na
zákon Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek
smlouvy.

.2. Prodávající souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů
(jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, rodného čísla) obsažených v této smlouvě kupujícím
(příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy,
projednání v orgánech kupujícího a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod.,
ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít
záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však
do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami

stanovenými zvláštními zákony. Prodávající si je zároveň vědom svých práv podle
§ 12 a 21 zákona Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů .

.3. Prodávající dále souhlasí s tím, že ze strany kupujícího bude, resp. může být, při dodržení
podmínek stanovených zákonem Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace
týkající se této smlouvy a jejího plnění.

.4. Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona Č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv ("zákon o registru smluvil) .

.5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru
smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluvil) je Základní škola Nové
Město na Moravě, která je povinna tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30
dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv. (

.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany .

.7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.

.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku .

.9. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, prodávající obdrží jedno
vyhotovení a kupující dvě vyhotovení této smlouvy.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinrrosti
dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv. Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu



určitou s tím, že pozbývá účinnosti dnem 31.12.2017.

11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její: Příloha Č. 1. - Nabídka prodávajícího (modelové
položkové rozpočty).

Za kupujícího: Za prodávajícího:

V Novém Městě na Moravě dne: 17. 1.2017

ZÁKLADNí ŠKOLA
SOVÉmSTO NAMORAvt

Vratislavovo náměstí 124
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