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KLM

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

na dodávky kancelářských potřeb v roce 2023
(dále jen „rámcová smlouva“ nebo jen „smlouva")

|.
Smluvní strany

Prodávající:

Jméno: OFFICEO s.r.o.
Zápis v obchod. ] živnost. rejstříku: vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 42398
Zastoupený: , jednatel
Sídlo: Floriánova 2461, 253 0 1  Hostivice
Doručovací adresa; Floriánova 2461, 253 01 Hostivice
IČ: 54942503
DIČ: cze4942503
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „prodávající")

kupující:

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápisv obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci

Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: , ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
uč: 64809447
DIČ: C264809447
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „kupující")

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazných podmínek, kterými se budou po dobu její
účinnosti smluvní strany řídit při uzavírání a realizaci kupních smluv, na jejichž základě Se
prodávající zaváže dodat (odevzdat) kupujícímu kupujícím objednané zboží, a to kancelářské
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potřeby a kancelářský spotřební materiál dle cenové nabídky uvedené v příloze č. 1 této
smlouvy, která tvoří její nedílnou součást (dále jen „zboží“), tj. dle zadávacího řízení
kupujícího č. 122119 snázvem „DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB VROCE 2023" a
nabídkou prodávajícího podanou do daného zadávacího řízení, a umožní mu k němu nabýt
vlastnické právo, a na jejichž základě se kupující zaváže, že objednané zboří převezme a
zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu za podmínek dle této rámcové smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé odběry zboží (jednotliví kupní smlouvy) v rámci této
rámcové kupní smlouvy budou prodávajícím realizovány (v množství a druhovém složení) na
základě objednávek kupujícího a jejich potvrzením ze strany prodávajícího, a to za níže
uvedených podmínek.
Zboží bude dodáváno nové a bude zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedených v
zadávacích podmínkách shora uvedené veřejné zakázky a v souladu se všemi příslušnými
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními,
technickými, kvalitativními a zdravotními), které se případně vztahují ke zboží, a to jak
závaznými, tak doporučenými
Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky
prodávajícího nebo zjiných podkladů pro vyhotovení zakázky vyplývají prodávajícímu
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu zakázky, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně
vtéto smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti
prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou, resp.
příslušnou kupnísmlouvou, a prodávající je povinen je v plném rozsahu dodržet.
Prodávající se zavazuje, že každé jím dodané zboží bude bez právních vad.

lll.
Termín a místo plnění

. Termíny plnění: od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 dle dílčích objednávek s tím, že dodací lhůta
zboží do místa plnění je do 10 dní od potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu,
nedohodnou-li se smluvní strany prokazatelně jinak.

. Objednávky budou mít písemnou formu (která je zachována i při použití e—mailu) a
potvrzovány (odsouhlasovány) budou kupujícímu prodávajícím stejnou formou s t í m ,  že
ztohoto potvrzení musí být zřejmé, jaká objednávka je potvrzována. Potvrzení
(odsouhlasení) objednávky musí být prodávajícím uskutečněno neprodleně po jejím
doručení. Potvrzení s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření kupní
smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

. Místem plnění je areál kupujícího - Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové. Doprava zboží do
místa plnění je zdarma, resp. je zahrnuta v ceně zboží.

. Zboží se považuje za dodané (odevzdané) a závazek prodávajícího dodat (odevzdat) zboží za
splněný okamžikem převzetí zboží kupujícím bez vad na místě plnění a písemným
potvrzením převzetí zboží na dodacím listu ze strany kupujícího. Vpřípadě, že kupující
převezme zboží svadami, je závazek prodávajícího dodat (odevzdat) zboží splněn až
okamžikem odstranění poslední vady, kterou zboží vykazovalo v době převzetí.

lV.
Cena a platební podmínky

. Smluvní strany se dohodly, že kupní ceny zboží jsou uvedeny v cenové nabídce, která je
nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1), a jsou pevné a konečně po celou dobu trvání
této rámcové smlouvy.

. Předmětné kupní ceny zboží zahrnují veškeré náklady nezbytné pro řádně a včasné dodání
(odevzdání) zboží do místa plnění, zejména náklady na pořízení (výrobu) zboží, náklady
vzniklé v souvislosti s manipulací se zbožím, skladováním a vyhotovením potřebné
dokumentace, provedením potřebných zkoušek, případné clo a dovozní poplatky, ostatní



správní poplatky, recyklační a ekologické poplatky, náklady vzniklé v důsledku změny
devizového kurzu a další náklady zde neuvedené, a zisk prodávajícího.

3. Prodávající vyúčtuje fakturou dodávky za kalendářní měsíc, a to  vždy podle údajů uvedených
na dodacích listech písemně potvrzených zástupcem kupujícího. Faktury za zboží musí
obsahovat náležitosti dle obecně závazných právních předpisů, tzn. je-li prodávající plátcem
DPH, tak i daňového dokladu. K cenám zboží se účtuje DPH dle právních předpisů platných a
účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění (bude--Ii prodávající plátce DPH). Přílohou
faktury musí být dodací listy písemně potvrzené kupujícím. Faktury musí obsahovat čísla
příslušných objednávek.

4. Splatnost faktur se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktur prodávajícím za
předpokladu, že faktura bude doručena kupujícímu do čtyř dnů ode dne jejího písemného
vystavení. Pokud bude faktura doručena kupujícímu později, prodlužuje se její splatnost o
počet dnů, o nějž doručení faktury kupujícímu přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího
vystavení.

5. Faktury se považuje za řádně a včas zaplacené, jestliže v termínu, kdy jsou splatné, bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

6. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné nebo výše uvedené
náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu
dodací list písemně potvrzený kupujícím, je kupující oprávněn takovou fakturu poštou nebo
osobně vrátit prodávajícímu. V takovém případě kupující není v prodlení v případě jejího
nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a prodávající je povinen vystavit a doručit kupujícímu
novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené
faktury platívýše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.

7. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. & 106a zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), j e  povinen
neprodleně o této skutečnosti informovat kupujícího.

8. V případě zákonem stanovených důvodů ručení příjemce zdanitelného plnění za
nezaplacenou DPH dle 5 109 ZDPH, je kupující oprávněn část ceny za předmět plnění
odpovídající DPH uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. & 1093 ZDPH. O tuto
část bude ponížena kupní cena a prodávající obdrží pouze cenu plnění bez DPH.

9. Dojde—li po uzavření smlouvy ke změně účtu prodávajícího, který je zveřejněn na stránkách
Finanční správy ČR, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně informovat
kupujícího.

10.Výše uvedená ustanovení bodu 7. až 9. platí pouze, bude-li prodávající vokamžiku
uskutečnění plnění plátcem DPH.

V.

Předání a převzetí zboží

1. Zboží se považuje za dodané (odevzdané) a závazek prodávajícího dodat (odevzdat) zboží za
splněný okamžikem převzetí bezvadného zboží kupujícím v místě plnění, písemně
potvrzeného kupujícím na dodacím listu, V případě, že kupující převezme zboží s vadami, je
závazek prodávajícího splněn až okamžikem odstranění poslední vady, kterou zboží
vykazovalo vdobě převzetí. Na dodání zboží upozorní prodávající osobu uvedenou na
objednávce kupujícího nejméně 1 pracovní den před jeho uskutečněním.

2. Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu veškeré dokumenty, jichž je třeba
k nakládáníse zbožím a kjeho řádnému užívání.

3. Prodávající odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace, jakož i za to, že
neobsahuje žádné nepřesnosti, chyby nebo opomenutí.

4. V případě zjištění vad zboží při jeho předání a převzetí, bude mezi stranami sepsán zápis,
který bude obsahovat ivymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na
kterých se kupující a prodávající dohodli. Nedojde—Ii mezi oběma stranami kdohodě o
termínu odstranění vad zboží, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do



5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zboží. Po odstranění poslední vady bude o této
skutečnosti sepsán smluvními stranami zápis a tímto okamžikem bude zboží považováno za
převzaté bez jakýchkoliv vad.

Kupující není povinen převzít zboží vpřípadě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že
kupující odmítne zboží převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich
odůvodnění a dohodnou náhradní termín předáni.
Veškeré odborné práce související s dodáním zboží musí vykonávat pracovníci prodávajícího
nebo jeho smluvních partnerů mající příslušnou kvalifikaci.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží přejde
na kupujícího převzetím zboží bez vad. Pokud kupující převezme zboží s vadami, přejde na
něj nebezpečí škody až odstraněním poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží.
Škodou na zbožíje ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.

Vl.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost, reklamace

Prodávající odpovídá za to, že kupujícímu odevzdá zboží v ujednaném množství, jakosti a
provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení
vhodné pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i
jeho veškeré části, budou po záruční dobu způsobilé pro použití ke sjednaným, jinak
obvyklým účelům a zachovají si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti.
Prodávající poskytne kupujícímu na zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců.

. Záruční doba (záruka za jakost) počíná běžet dnem předání a převzetí zboží, písemně
potvrzeného kupujícím na dodacím listu. V případě, že kupující převezme zboží s vadami,
uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí zboží s vadami do odstranění poslední
vady zjištěné při předání a převzetí zboží.
Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady. Na vyměněná zboží se vztahuje nová záruční doba v délce d le  bodu. 3
tohoto článku smlouvy.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednajíobě smluvní strany písemně podle povahy
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamované vada musí být odstraněna nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu.
Prodávající je povinen zahájit odstraňování reklamované vady a tuto řádně odstranit, a to i v
případě,že reklamaci neuznává jako oprávněnou.
Náklady na odstranění reklamované vady nese prodávající, dokud se neprokáže, že vada
byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je
povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady prodávajícím účelně, prokazatelně a
nezbytně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V
případě, že prodávající nedoruči kupujícímu do 7 dnů ode dne doručení reklamace
kupujícího prodávajícímu písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je
oprávněnost reklamace považována za prodávajícím uznanou a bez jakéhokoli případného
prokazování za prokázanou.

10.0 odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém kupující potvrdí
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

11.V případě, že prodávající bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je  kupující
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
prodávajícího. Tím není dotčeno právo kupujícího požadovat po prodávajícím zaplacení
smluvní pokuty ve smyslu čl. VII. bod 4. této smlouvy.



12.l<upujícímu přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s
uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za
vady).

VII.
Sankce

V případě prodlení kupujícího se zaplacením ceny za řádně dodané zboží je prodávající
oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý
den prodlení.
V případě prodlení prodávajícího s dodáním (odevzdáním) zboží je kupující oprávněn účtovat
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny (včetně DPH) řádně nedodaného zboží za
každý započatý den prodlení.
Pokud prodávající neodstraní vady zboží uvedené vzápise (viz čl. V. odst. 4.) ve výše
uvedeném termínu, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou
jednotlivou reklamovanou vadu, sjejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý započatý
den prodlení.
Pokud prodávající neodstraní reklamované záruční vady ve výše uvedeném termínu (viz čl.
Vl. odst. 7.), je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou
jednotlivou reklamovanou vadu, sjejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý započatý
den prodlení.
V případě porušení této rámcové kupní smlouvy prodávajícím v tom smyslu, že prodávající
neuzavře v souladu s touto rámcovou kupní smlouvou s kupujícím kupní smlouvu ve smyslu
obdržené objednávky, je taková skutečnost považována za podstatné porušení této rámcové
kupní smlouvy, pro které může kupující od této rámcové kupní smlouvy písemně odstoupit.
Zároveň kupujícímu v každém takovém jednotlivém případě vzniká vůči prodávajícímu nárok
na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z ceny (včetně DPH) každého objednaného zboží,
na nějž nebyla prodávajícím potvrzena objednávka (uzavřena kupní smlouva) dle této
rámcové kupní smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy vzniká kupujícímu vůči
prodávajícímu zároveň nárok na náhradu škody spočívající ve vícenákladech způsobených
takovým odstoupením.
Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z
porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje.
Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího prodávajícímu k její
úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v
této smlouvě bez ohledu na datu splatnosti uvedené na faktuře). To však neplati v případě
smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní
pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den
po každém takovém dni prodlení.

Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku kupujícího v
souvislosti s touto smlouvou může kupující jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku
prodávajícího v souvislosti s touto smlouvou.

Vlll.
Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením této smlouvy ze strany prodávajícího se mimo jiné rozumí:
. prodlení prodávajícího s řádným dodáním (odevzdáním) zboží delší než 7 dnů,
' prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady zboží delší než 10 dnů,
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10.

. skutečnost uvedená v čl. VII. odst. 5.

Kupující může závazek z této smlouvy písemně vypovědět nebo od ní odstoupit také v
případech stanovených ve výzvě - zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.

Kupující má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí s výrokem o zjištění úpadku nebo hrozícím
úpadku prodávajícího nebo pokud by proti prodávajícímu bylo zahájeno řízení o výkon
rozhodnutí (exekuční řízeni, daňová exekuce).

IX.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se tímto dohodly, že pro jejich smluvní vztahy založené na základě této.
rámcové smlouvy se ustanovení 9 2111 a 5 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném a účinném znění, neuplatňují, t j .  vylučují se z aplikace.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou kupující uvede na svých
webových stránkách www.tshk.cz.

Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plněnítéto smlouvy, je povinna to
bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a
lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného
ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem
bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným
právním řádem.

Jestliže ze zadávací dokumentace kvýše uvedené veřejné zakázce nebo nabídky
prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se krealizaci předmětu této
smlouvy (předmětu kupních smluv na základě ní uzavřených), avšak tyto povinnosti nejsou
výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto
povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkových vztahů založených touto
smlouvou a kupními smlouvami na základě ní uzavřenými, a prodávající je povinen je
v plném rozsahu dodržet.

Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku.
Prodávající na sebe převzal nebezpečí změny okolností (& 1765 odst. 2 občanského
zákoníku). '

Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto
smlouvu postoupit.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dne 1. 1. 2023 s podmínkou jejího předchozího uveřejnění 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 smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění provede kupující.
Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za
písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající
osoby.
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V Hostivici dne 29.12.2022 V Hradci Králové dne

Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Výklad této smlouVy a právní vztahy
z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“), nestanoví—Ii tato smlouva jinak. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu
ve smyslu ustanovení 5 1746 odst. 2 občanského zákoníku jako smlouvu nepojmenovanou,
přičemž tato smlouva upravuje jejich vztahy, které budou mezi smluvními stranami vznikat
při uzavírání kupních smluv podle ustanoveníš 2079 a násl. občanského zákoníku.
Veškeré spory vsouvislosti stouto rámcovou kupní smlouvou a jednotlivými kupnímí
smlouvami na základě ní uzavřenými se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou
cestou. Nepodaří-Ii se spor smírně vyřešit, bude spor řešen před příslušným soudem Ceské
republiky.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující i
prodávající obdrží po jednom stejnopisu.

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomý veškerých práv a povinností : této
smlouvy vyplývajících, na důkaz čehož k ní připojují své podpisyjejich zástupci.

X. Přílohy smlouvy

Nedílnou součástítéto smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1: cenová nabídka

23.1%.. 2022
Za prodávajícího: Za kupujícího:

OFFICEO s.r.o. 
TECHNICKÉ SLUZBY HRADEC KRALOVE



CENOVÁ NABÍDKA

Zadávací řízení č. 122119 "DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB v ROCE 2023"

„ , Orientační Nabídková cena Nabídková cena
Sortiment - popis MJ ':gíš' požaZÉůaaiého za kus celkem

množství (bez DPH) (bez DPH)

1 "papír pro použití v koplrkách a inkoustových tiskárnách (A4/80g) bal 500 listů 500 

2 "příjemka/převodka/výdejka - A5 samopropis ks 100 listů 30 

3 "dovolenka A6 ks 100 listů 50 

4 "propustka A7 ks 100 listů 50 

5 cestovní příkaz A5 ks 100 listů 10 

& výplatní sáček cs ks 100 
7 osobní karta - dvoulist A4 s chlopní ks 100 

8 "osobní karta na svěřené předměty A5 ks 200 

9 "skladová karta A5, 10 x 21 cm ks 2000 
10 "pořadač archivní A4 7,5 cm - obyč. ks 50 

2523231;IZÉĚÍÍÍOUOZZÉEN - formát A4, ks 70 

12 ;ramínýšůcellfgšgšlna ' formát M' ks 50 

Žrštg'štff'lžržš'cíl'ggšťfl"á ' format A“" ks 80 
14 "pákový pořadač celobarevný, hřbet 7,5 cm, různé barvy ks 100 

15 "pákový pořadač celobarevný, hřbet 5 cm, různé barvy ks 15 
16 "psací podložka dvoudeska s klipem A4 ks 20 

17 "desky pro řidiče, A4, 3-dílné s rychlosvorkou ks 50 
18 "desky spoao A4, PVC, vodorovná záložka ks 10 
19 "desky spisové A4 s tkanicl ks 50 
20 "podložka psací s klipem A4 lamino ks 20 

21 "prospektový obal „U“ A4 40 mm lesklý (s euroděrovánim) bal 100 ks 100 

22 "prospektový obal „U" A4 40 um matný (s euroděrováním) bal 100 ks 100 

23 "prospektový obal „U" A4 60 pm lesklý (s euroděrováním) červený bal 25 ks 5 

24 "prospektový obal „U" A4 60 pm lesklý (s euroděrova'ním) modrý bal 25 ks 5 

25 Ilprospektový obal „U" A4 60 um lesklý (s euroděrova'nlm) zelený bal 25 ks 5 

26 |prospektový obal „U" A4 60 um lesklý (s euroděrováním) žlutý bal 25 ks 5 

27 zakládací plastový obal „L“ A4 - různé barvy bal 100 ks 20 

28 \ plastový rychlovazač A4 - různé barvy ks 150 

29 "papírový rychlovazač A4 závěsný celý- různé barvy ks 50 

30 “papírový rychlovazač A4 závěsný půlený - různé barvy ks 50 

31  IEapírová odkládací mapa 1 klopa - různé barvy ks 50 

32 "papírová odkládací mapa 3 klopy — různé barvy ks 50 

33 kapsa s patentem A4 plast - různé barvy ks 20 

34 Taška obchodní B4, "X" dno, textilní výztuž, s krycí páskou ks 200 

35 aška obchodní B4, X dno (250 x 353 mm) ks 150 \

 l
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36 "taška obchodní 34, samolepicí ks 100 
37 "rozlišovací desky barevné s perforací- různé barvy bal 100 ks 100 
38 "obálka Dl. (110 x 220 mm) s okénkem —samolepicí ks 5000 

39 "obálka DL (110 x 220 mm) bez okénka - samolepicí ks 2000 

40 obálka C6 (114 x 162 mm) bez okénka — samolepicí ks 3000 

41  obálka BS (125 x 176 mm) s dodejkou ks 3000 

42 obálka C5 (162 x 229 mm) samolepicí ks 3000 

43 "náplň olo sešívačky RAPID 26/6 bal 1000 ks 50 
44 "náplň do sešívačky RAPID 24/6 bal 1000 ks 50 
45 "náplň do sešívačky RAPID 24/8 bal 1000 ks 50 
46 "náplň do sešívačky RAPID 10/4 bal 1000 ks 50 
47 "kancelářské sponky 32 mm špičaté bal 100 ks 100 

48 "kancelářské sponky 50 mm špičaté bal 100 ks 50 
49 "archivační spona s pojistkou, boční zavírání, celoplastová bal 50 ks 10 

50 "korekční roller 4,2 mm ks 80 
51 "korekční roller 5 mm ks 80 

52 "lepicí tyčinka Pritt 20 g ks 100 
53 "lepidlo tekuté transparentní v tyčince 50 ml (např. Kores Gluflx) ks 10 

54 "samolepicí bloček cca 75 x 75 mm - barevný ks 100 listů 50 
55 "samolepicí bloček cca 76 x 51 mm - světlý ks 10 listů 15 
56 samolepicí bloček cca 40 x 50 mm - barevný bal 100 listů 30 

57 etikety na pořadače 192 x 61  mm - bílé bal 100 etiket 10 

58 etikety na pořadače 192 x 38 mm - bílé bal 175 etiket 10 

59 "tužka kuličková - modrá (0,3 mm) ks 500 
60 "kuličková tužka Stabilo MARATHON 318 (0 ,3  mm)- různé barvy ks 300 
61 "gelový roller o- CONNECT SIGMA (0,5 mm)- různé barvy ks 200 
62 "gelový roller, hrot 0,3 mm - různé barvy ks 200 

_Iípopisovač  oboustranný PlLOT Twin Marker 0,5 + 0,3 mm - různé ks 30 
barvy (nebo obdobny sortiment)
Ěgzšggctfentropen 2846 1 mm - ruzne barvy (nebo obdobny ks 40 

ZZÉŠZÍ;ŠŽSĚŠŠŠ; 1 - 3 mm (1,5 - 3 mm)- ruzné barvy (nebo ks 30 

6G—IIŠŽŠŽÉŽ ššgtggšg maXl marker 2-4 mm — ruzne barvy (nebo ks 100 

67 "gapisovač tabulový, hrot 2,5 mm - různé barvy ks 50 

68 "popisovač lakový, hrot 1 - 2 mm - různé barvy ks 10 

69 "tužka grafitová s gumou - různá tvrdost ks 50 

70 (pryž stírací kombinovaná ks 20 
71 zvýrazňovač, stopa 2 - 5 mm, sada 4 barvy bal 4 ks 20 
72 Záznamní kniha A4 (tvrdé desky), linka, 100 listů ks 30 

73 záznamnl' kniha A5 (tvrdé desky), linka, 100 listů ks 30 

74 sešit A4, linka (40 listů) ks 20 

75 sešit A5, linka (40 listů) ks 20 

76 značkovací záložky samolepící 20 x 50 mm (fólie) bal 200 lístků 50 

77 značkovací záložky samolepící 12 x 50 mm (papír) bal 200 lístků 50 

78 páska lepicí 19mm )( 33m ks 20 

79 "páska balicí transparentní 48 - 50 mm x 66 m ks 20 
náska lepicí oboustranná bílá 50 mm x 10 m ks 10 

81 laminovací fólie A3 pro laminování za tepla 80 pm lesklé bal 100 ks 10 



(

82 "laminovací fólie A4 pro laminování za tepla 80 nm lesklé bal 100 ks 10 

33 "laminovací fólie A5 pro laminování za tepla 30 pm lesklé bal 100 ks 10 
84 "laminovací fólie A6 pro Iamlnování za tepla 30 um lesklé bal 100 ks 10 
85 "obal na CD s okénkem papírový ks 200 

86 “motouz polypropylenový 120 m, 100 3 ks 20 

87 barva razítková černá 25 ml ks 20 

88 záznam o provozu osobního vozidla A5, číslovaný ks 100 listů 10 

89 CD—R (standardní kvalita) - spindl 25 ks bal 25 ks 5 

90 "DVD+R (standardní kvalita) - Spindl 25 ks bal 25 ks 5 
91  víceúčelové čisticí ubrousky na monitor v dóze bal 100 ks 10 

3-4 odkladaií stohovatelný A4, cca 255 x 65x 348 mm, transparentní ks 20 
last - rvv

|Cena celkem bez DPH: 162 675,00 Kč

V HostiViCi dne 7.12.2022
OFFICEočm./




