
Rámcová kupní smlouva

Uzavřená podle rs n 'DH-'I E1301? Č. 89/2012 Sb., občanský lákuník .'i platném znění

Smluvní strany:

nm Brněnska, příspěvková organizace

zastoupená: lng. Thlic. Evženem Martíncem, Ph.D., MBA, ředitelem

Sídlo: Porta coeli 1001, ?Mt ÍIPJ Předklášteří

IČ: 00089257

datová schránka: chk59f

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-maíl:

(dále jen „Kunuiíci“)

I:

mm! spol, H eb!!

Sídlo: Odbojăřů 695, 'LT-"El íál Rajhmd

Tomáš obchodní ředitelJednajícl: Balog,

IČ: 25527356

DIČ: (225527886

Kontaktníosoha;

Telefon:

E-maíl:

(dále jen „ProdávajlcÍ”)

Článek

Předmět smlouvv

1. Předmětem této smlouvy je dodávka kancelářských potřeb pro všechny pobočky kupujícího

specifikované blíže n: čl. 3.

2. Kupující bude koupi realizovat :z částech, to lh' základě jednotlivých písem ných objed návek.

Prodávající d; zavazuje řádně včas F6 podmínek stanovených touto sm louvo u dodat kupujícímu část

předmětu koupě specifikovanou m o bjednávka'ch kupujícího e kupující ST. zavazuje část předmětu koupě

speciñkovanou vjeho objednávkách převzít k; :platit prodávajícímu 'o emo-nr: dadanou část

předmětu koupě.

Článek

,s 'man předání plnění

1. Plnění smlouvy bude zahájeno dnem zveřejnění této rá mmvé kupní smlouvy V registru smluv bude

ukonče no 31. či! 2022.

Z. Předmět koupě dle této smlouvy bude kupujícímu prodávajícím dodáván po částech n: základě

písemných o bjednávek kupujícího. V objednávkách budou stanoveny lhůty plnění, iG ut: kratší než i:

dnů od doručení objed návky prodávajícímu.

3. M iste m předání plnění mohou být tato sídla muzejních poboček:

nm tu ívančicích, Krumlovská 25. html 91 Ivančice

muzeum, Porta COEIÍ 1001, ?Id-ť :ny) Předklášteří

Mohyla míru, (4 Mohyle míru 200, Uhl Prace

í'í mil H-l Šlapanicích, Masarykovo nám. 15, Kč! 51 Šlapanice

Památník písemnictví D: Moravě, Klášter 1. (01.!! 61 Rajhrad

ME Tim í'í Brně, Drobného 297/22, I-ÍILJ Brno



Článek

1. Jed notkové ce ny vyhraných druhů kancelářských potřeb jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

V příloze neuvedené druhy kancelářských potřeb .1: 1611 standardním ceníkem prodávajíclclhu nebo

individuálnl akčnl nabídkou.

Článek 11'!

podminky

1. Podkladem pro platbu kupujícího je daňový doklad (fa ktura l, který je prodávající oprávněn vystavil:

kupujícímu nejpozději do iEl dnů ode dne předání I: převzetí příslušné Části předmětu koupě

specifikované objednávkou. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou jednotlivé dodací listy.

2. Splatnost každého daňového dokladu je minimálně 14 dnů od jeho doručení kupujícímu.

3. Da ňový doklad musí vždy ohsahmlat veškeré ná ležítostí daňového dokladu dle zákona

č. 235/2004 Sb., daní n přidané hodnoty, \'f-Á znění pozdějších předpisů.

4. Kupující Sí vyh razuje právo před uplynutím lhůty splatností vrátit da ňový doklad prodávajícím u, pokud

neu bsahuje požadované ná ležitosti nebo o hsahuje nesprávné údaje. O právněným vrácením daňového

dokladu přestává běžet původnl lhůta splatností. Opravena nebo přepracované fa ktu ra bude opatřena

'nwm' lhůtou splatností.

5. Za den úhrady faktury považuje den, kdy byla fa kturovaná Částka odepsána ba nknvnlho účtu

kupujícího.

Článek V.

MFN] V převzetí předmětu koupě nebo jeho třml

1. Závazek prodávajícího dodat kupujÍclmu část předmětu koupě specifikovaný objednávkou kup ujícího je

splněn předáním příslušné části předmětu koupě v místě předání plnění bez zjevných vad. Oprávněná

osoba kupujícího, tj. osoba uvedena' na objednávce potvrdí převzetí částí předmětu kn upě, správnost

údajů n dodacím listu převzetí originálu dodacího listu podpisem It: kopii dodacího listu.

2. Předá ním dodacího listu jeho převzetím podepsáním kupujícím, příp. jeho zástupcem, ~1=I má u: to,

Ze řádně závazek dodat částje splněn prodávajícího příslušnou předmětu koupě specifikovanou

objednávkou kupujícího l'l souladu objednávkou tOLIID smlouvou bez zjevných vad prodávajícím u

vzniká právo lh zaplacení ceny odpovídající Části předmětu koupě specifikované objednávkou.

Článek Vl.

mm:: plnění, záruka 17 jakost

1. Prodávající poskytuje Il'- předmět koupě zá ruku ve jakost, 161 1:1: dobu dvou ni EI: dodání příslušné

?EEE předmětu koupě specifikované objednávkou kupujícího, Záruka počíná běžet ?G části

předmětu koupě specifikované objednávkou kupujícího dodané kupujícímu ode dne násled ujícího po

dni, Hi' kterém kupující převzal od prodávajícího příslušnou část předmětu koupě dle této smlouvy.

2. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vady (rekla movat) před mětu koupě doda ného ull prodávajícím,

lľl'. písemně l, bezprostředně :u zjištěnívad.

Článek í'í II

Sankce, ukončení smlouvy

1. Bude-li kupující m prodlení úhradou daňového dokladu, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu

smluvní úrok prodlení ru; výši 0,05 Kč! n dlužné Částky !i každý započatý den prodlení ii termínu

splatnosti !i do doby zaplacení dlužné částky, kupující L1: zavazuje takto účtovany' úrok prodlení

zaplatit.

2. Nesplní-Ii prodávající svůj závaze k ñdně včas dodat kupujícímu část předmětu koupě specifikovanou

n objednávce kupujícího n rozsahu čase sjednaném touto smlouvou, je oprávněn kupující požadovat

po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty PE výši 0,05 96 vt: sjednané oeny Části předmětu koupě



specifikované M o bjednávce kupujícího ?E každý za počatý den prodlení, a: do řádného předání části

předmětu koupě prodávající je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

3. Smluvní pokuty úroky u prodlení podle tohoto článku jsou splatné do šli dnů ode dne, kdy povinná

strana obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu 5 zaplacení smluvní pokuty nebo úroku prodlení,

která bude obsahovat jejich vyčlslení.

4. Zaplacen lm smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno právo kupujícího m náhradu škody vzniklé

mu v příčinně souvislostí sjednáním, nejed ná ním či opomenutím prodávajícího.

5. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda IC ukončení smluvního vzta h u musí být

písemná.

Článek VIII.

Ostatní ujednání

1. Práva vzniklá u této smlouvy nesmí být postoupena jinému subjektu.

Z. '6 písemnou formu Hi !(5 věci dílčích o bjednávek považuje e-ma ilová
zpráva bez uznáva ného

elektronického podpisu.

3. Vzhledem '1 veřejnoprávnimu cha rakteru kupujícího prodávající výslovně souhlasí :i: zveřejněním

smluvních podmínek obsažených v této smlouvě l'í rozsah u o: podmínek vyplývajících n příslušných

právních předpisů (zejména zákonem č. 340/2015 Sb. registru smluv).

4. Smlouva je vyhotovena M: dvou stejnopísech, n nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení

smlouvy obdrží kupující druhé vyhotovení obdrží prodávající.

5. Nedñnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Seznam vybraných druhů kancelářských potřeb.

64 Smlouvu je možno měnit pouze i?? zá kladě
dohody smluvních Stľa n fo rmo u písem ných číslovaných

dodatků pode psaných oběma smluvními stranami.

7. Smlouva na bývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv

4. 4 W, 9 A7024

V Brně dnegquzoxq V

Ámzé
dne

od

?1: kupujícího

Ing. Thlic. Evžen M a rtínec, Ph.D., 1mm





Nabídkový formulář potřeby

Nabídka firmy: SMERO, spol. s; r.o.

lč: 255275333

:tanku:

mat::

měr.

cena celkem

Název položky Jednotka počet ks

jedn. bez

'HI bez DPH

Mapa bez klopy 100 k? mm 235,5 7 055m

Rychlovazač karton AÍSO ks bal. 20 l .71,2 3 424,001

íbíňkoyá obálka A5 10 ks , V bal. ao i 32,9 1 197,00

Bublínkmlá obálka AA 10 ks - su- 55 3 250,00

Samolepící bločky barevné reeykl. V - 100 285,9 28 590,00

1Archivační box M : 60 92 1 335,20

Archivační krabice Speedbox 10×25x35cm : 60 25,5 1 530,00

Čtyřkroužkový pořadač průhledný AA 2 cm - 30 i 35,9 1 q77,00l

leoukroužkový pořádal! M Vivída 6 cm _ 10 990,00

Dvoukroužkový pořadač M Senator prešpán 4 cm ks 1001 39,9 3 990,00

Dopisní obálka C5 samolepícíso ks bal. ZDI' silsj 763,00

Dopisní obálka cs samolepicíSO ks bal. 20H 24,5L 490,00

Obchodní tašky B4s krycí páskou - 15 ăs 1 425,00

Obchodnitašky co. i M- !01 g; ' 6355,00

Obchodní tašky C4 s krycí páskou ' - 10 | 83,5 835,00

Obchodnítašky s křížovým dnem 120g, BA, bílá bal. 5 I 238,5' , 1 192,50

Obchodnítašky s křížovým dnem 130.;v 84, hnědá textil. výztuž - 10 570,5 2 705,00w

lKreslicí karton A3 220g 200 ks bila' bal. 10 | 273,5 2 735,001

Kreslícíkarmríííi 220g 200 ks bílá hal. i 10|Í 144,29 1 442,90

íniínmcí folie A4 (100 míc.) 100 ks mm 199,5 1 995,00,

Lepicítyčinka Kores 20 g " : V 70 Ú › 2 170ml

Lepicí tyčinka Kores 40 g V n : 50 1379' 2 195,00

Papírové kelímky 0,3 | ' - 10 ?§ä|_ 765.00

'CENA CELKEM BEZ DPH I - 12012051




