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Kupní smlouva

I.
Smluvní strany

Prodávající: Astra kancelářské potřeby, s.r.o.
se sídlem: Kosmonautů 6780/68, 734 01 Karviná - Ráj
zastoupený: Vladimírou Hladkou, jednatelkou
IČO: 27791661
DIČ: CZ27791661
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:

a

Eagle Eyes a.s.
se sídlem: Skalní 1088, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
zastoupený: Hanou Troupovou, na základě plné moci
IČO: 01502875
DIČ: CZ01502875
Bank. spojení: a a.s.
číslo účtu:

(dále jen „prodávající“)
na straně jedné

a

Kupující: město Orlová
se sídlem: Orlová-Lutyně, Osvobození č. p. 796, PSČ 735 14
zastoupený: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
DIČ: CZ297577
Bank. spojení: ka Orlová
č.účtu:

(dále jen „kupující“)
na straně druhé

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
tuto kupní smlouvu:

V souladu s ustanovením § 6 a § 31 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, rozhodl zadavatel (město Orlová) o zadání veřejné zakázky na základě
elektronické aukce, jejímž předmětem jsou „Dodávky kancelářského zboží 2023“.
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II. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu kancelářské zboží 
(dále jen „zboží“) za podmínek dále stanovených. Nedílnou součástí této smlouvy jako 
příloha č. 1 je cenová nabídka prodávajícího, kterou jsou dány kupní ceny uvedeného 
zboží. 
 

III. 
Práva a povinnosti prodávajícího 

 
1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle jednotlivých objednávek do tří 

pracovních dnů po obdržení objednávky na místo, které určí kupující. Zboží musí 
splňovat podmínky vedené v zadávací dokumentaci zakázky a skutečnosti uvedené 
v nabídce prodávajícího. 

2. Prodávající je povinen zajistit dopravu. Doprava je již započtena v ceně zboží. 
3. Prodávající je povinen předat kupujícímu spolu se zbožím doklady potřebné 

k převzetí a užívání zboží. 
4. Prodávající je povinen dodat zboží v bezvadném stavu a kvalitě. 
5. Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou práva třetí osoby. 
6. Prodávající prohlašuje, že zaměstnává na chráněných pracovních místech podle 

zákona o zaměstnanosti alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového 
počtu svých zaměstnanců a dodávky realizované v rámci této smlouvy budou 
prodávajícím registrovány v centrální evidenci náhradního plnění vedené 
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v maximálním možném objemu. 

 
IV. 

Práva a povinnosti kupujícího 
 

1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu ve výši a v době určené touto smlouvou. 
2. Kupující je povinen dodané zboží převzít pouze v případě, že zboží odpovídá 

množství, jakosti a provedení včetně způsobu balení, které je uvedené ve smlouvě. 
3. Kupující je oprávněn objednávat zboží postupně e-mailem nebo telefonicky. 
4. Kupující je oprávněn se zbožím nakládat již po předání zboží. Vlastnické právo ke 

zboží však nabývá až po zaplacení. 
 
 

V. 
Kupní cena 

 
1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu takovou cenu za zboží, jaká je stanovena 

nabídkovou cenou z elektronické aukce u vyjmenovaných druhů zboží (viz. Příloha 
č. 1 – ceny, včetně příslušné výše DPH podle platné legislativy) a cenou dle 
aktuálního ceníku u ostatních druhů zboží. 

2. Kupní cenu (za jednotlivé dodávky) uhradí kupující na základě faktury splatné do 30 
dnů ode dne jejího doručení. Fakturu lze předložit kupujícímu nejdříve dnem předání 
zboží.  

3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. Kupující může do data splatnosti 
fakturu vrátit, neobsahuje-li uvedené náležitosti. Doba splatnosti faktury pak běží ode 
dne doručení opravené faktury. 

4. Cena zboží může být upravena pouze při změně sazby DPH podle platné legislativy. 
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VI. 
Vady zboží a záruční doba 

 
1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje 

smlouva, a musí je odborně zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným 
v objednávce, resp. smlouvě. Za vady se považuje i dodání jiného zboží, než určuje 
smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti 
stanovené v § 2095 a 2096 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Záruční doba je shodná se záruční dobou, kterou poskytuje na zboží jeho výrobce. 
3. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží. 
4. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu vady zboží. 
5. V případě, že zboží bude mít vady, které kupující včas oznámil prodávajícímu, je 

prodávající povinen vady odstranit tím, že dodá náhradní zboží za zboží vadné, a to 
do 3 dnů od odeslání uvedeného oznámení, pokud nedojde k písemné dohodě 
o jiném řešení. Neodstraní-li prodávající vady zboží v této lhůtě, může kupující žádat 
slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. 

6. V případě dodání náhradního zboží je kupující povinen vrátit vyměňované zboží ve 
stavu, v jakém bylo dodáno. 

 
 

 
VII. 

Účinnost smlouvy 
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.01.2023 do 31.12.2023. 
2. Každá ze smluvních stran může smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta je 

jednoměsíční a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení 
výpovědi. 

 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů, zejména občanského 
zákoníku. 

2. Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. Písemnou formu musí mít také veškeré 
dohody smluvních stran související s touto smlouvou. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – „Cenová nabídka prodávajícího 
z elektronické aukce“. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se 
od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. 

5. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 
odst. 2 zákona o registru smluv). 

6. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících 
z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž 
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jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany 
souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě 
uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude 
odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

         8. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, kdy prodávající obdrží dvě vyhotovení 
a kupující jedno vyhotovení. 

         9. Doložka platnosti právního jednání dle ust.  § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
K uzavření této kupní smlouvy došlo na základě usnesení Rady města Orlová 
č. 826/23 ze dne 18.12.2019. 
 

Příloha č. 1 -  cenová nabídka prodávajícího z elektronické aukce 
 
 
 
V Karviné dne: 27.12.2022     V Orlové dne: 19.12.2022 
 
 
 
 
 
Za prodávajícího:      Za kupujícího: 
 
 
 
 
 
 
 
..................................                                                           ………………………… 
Vladimíra Hladká      Lenka Brzyszkowská 
Jednatelka        starostka města 
 
 
V Hranicích dne: 27.12.2022 
 
 
 
 
……………………….. 
Hana Troupová 
na základě plné moci 
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Příloha č. 1

Cenová nabídka prodávajícího z elektronické aukce

Pořadí Název položky MJ Cena bez DPH

001. Archivační krabice neskládané ks

002. Archivační krabice neskládané úzké ks

003. Pořadač pákový (8 cm) ks

004. Pořadač pákový (5 cm) ks

005. Euroobal hladký A4 ks

006. Euroobal A4, rozšířený s vrchní klopou ks

007. Obal na doklady „L“ A4 150 µm (pevný) ks

008. Propisky SOLIDLY ks

009. propisky Concorde ks

010. Zvýrazňovač 8722/4 - sada sada

011. Izolepa 50mm/66m, průhledná čirá ks

012. Izolepa 19 mm/33m, průhledná čirá ks

013. Kancelářské sponky 32 mm krabička

014. Korektor 4,2 mm ks

015. Lepicí strojek 4,2 mm ks

016. Lepicí tyčinka KORES 40 g ks

017. Tabelační papír 1+1, 4“ krabice

018. Tabelační papír 1+1 krabice

019. Obálka - C5 doručenka bílá (SŘ) ks

020. Obálka - C5 doručenka modrý pruh (SŘ) ks

021. Obálka - C5 doručenka modrý pruh (DŘ) ks

022. Obálka B6 dodejka bílá ks

023. Poštovní obálba B4 samolepící ks

024. Poštovní obálka C5 samolepící ks

025. Poštovní obálka C6 samolepící ks

026. Poštovní obálka DL s okénkem, samolepící ks

027. Spojovač 24/6 (1000 ks) krabička

028. Špalíček bílá lepená kostka ks

029. Samolepící bloček Tartan balení

030. Poznámkové lepící štítky 38x51, 100 listů balení

031. Papírový pytel velký ks

032. Gelové pero 0,5 cvakací ks

033. Baterie alkalické AAA (mikro) balení

034. Tužkové batrie AA 1,5 V balení

035. Nůžky 21 cm ks

036. Samolepící Pos IT (5 barev v balení) sada

037. Laminovací fólie A4 balení

038. Binder klip 25 mm krabička

039. Čínské pero ks

040. Papír color copy A4 balík

041. Obal PVC s drukem A4 ks
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Pořadí Název položky MJ Cena bez DPH

043. Rychlovazač PVC s průhlednou přední stranou ks

044. Euroobal MAXI ks

045. Spisové desky se šňůrkama ks

046. Popisovač Centropen 7550 ks

047. Tužka č. 2 ks

048. Výkres A4 balík


