
1. Základní škola Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 124, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená 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 2217/13,59802 Svitavy
zastoupená Milanem Vetrem, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Barbora Lásková, obchodní zástupce
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 25945653
DIČ: CZ25945653
bankovní spojení: ČSOB a.s. Svitavy
Č. ú.: 168725128/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis.
zn.:C16618
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

na dodávku 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 dle aktuální
potřeby a zadání kupujícího na základě jednotlivých objednávek, které kupující jako objednatel s
prodávajícím postupně uzavřou, a to pro dodávky zboží v období 2018-2020.

2. Na základě této rámcové kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc
/zboží/ určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této
věci a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu 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
(modelový položkový rozpočet), 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 "Dodávka kancelářských potřeb a
drogerie pro Město Nové Město na Moravě v období 2018-2020 - část B) drogerie", 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 (modelový položkový rozpočet), 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 20 %.

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

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. 566 598 500, e-mail: lenka.hrdinova@zs1.nmnm.cz

.Martin Drápalík, tel. 720 948 183,
Mezi prodávajícím a kupujícím bylo dohodnuto, že osobami oprávněnými za prodávajícího jednat
ve věcech:
- převzetí a potvrzení objednávky:
Barbora Lásková, tel. 777775054, e-mail: barbora.laskova@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.

čt. 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.

čr 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.

čt. 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 S-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 S-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 oprávněných zástupců obou smluvních stran.

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.Vzhledem 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
písemnéhosouhlasu druhé strany a nepoužijítyto informacek 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 smluv"). Prodávající výslovně souhlasí s uveřejněním celého
textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

.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 smluv") 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 seřídí 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 byla projednána na schůzi Rady města Nové Město na Moravě č.45, konané dne
04.12.2017 a schválena usnesením přijatým pod bodem Č. 44/45/RM/2017.

11.Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv. Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu
určitou s tím, že pozbývá účinnosti dnem 31.12.2020.

12. Nedllnou součást této smlouvy tvoří její :Příloha Č. 1. - Nabídka prodávajícího (modelový
položkový rozpočet).

Za kupujícího: Za prodávajícího:
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Milan Vetr
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Drogistické zboží pro město Nové Město na Moravě a jeho organizace pro rok 2018

Účastník: Papera s.r.o.

množst jednotková jednotková cena celkem včetněPředmět veřejné zakázky ví jednotka cena bez cena včetně DPH katalogová čísla
celkem DPH DPH

CIF na nerez 500 ml baleni 164 Prostředek na nerez CIF Stainless Steel & Glass
ks 50,00 60,50 9922,00 750 ml, cena za 750 ml 75,- 9951413

CIF cream bílý tekutý písek ks (0,5 I balení) 493 ks 3200 3872 1908896 9951990
CIF Brilliance na oodlahv 1000ml 335 ks 4300 5203 1743005 9952020

Floor univerzální prostředek na podlahy 1500 ml 135 Prostředek na myti univerzální MILlT 11- růžový,
ks 22,10 2674 361004 cena za 1 114733 9901012

Krvstal na oodlahv 51baleni 45 ks 12740 154,15 6936,93 9950124
SAVO Profi univerzal , čistič na podlahy, 10kg 53baleni ks 35000 42350 2244550 dodáváme v 5 ke v balení cena 175 - 9950426
Mr. Prooer na oodlahu různé vůně 750 ml 59 ks 6130 74,17 4376,21 dodáváme v 1000 ml cena 81 73 9900981
houbičky na nádobí, tvarovaná 9,5x7x4,5 balení á 150 balení á
10 ks 10 ks 2520 3049 457380 dodáváme 00 baleni 6 ks cena 15 12 9901563
drátěnky na nádobí, nerez speciá!. 18 g, 2ks v 94 balení á 2
balení ks 610 738 693,81 9901121
Houbová utěrka s výbornou savosti, nežmolkující 94 balení á 3
se baleno no 3 ks ks 11 00 1331 1 251 14 9901125
Hadr mvcí, tkaný bílý, roz.: 60x60 cm 115 ks 2490 3013 346484 9901134
Hadr na oodlahv ks 60x70 cm, oranžový 132 ks 11,80 1428 188470 9901130

Jar prostředek na mytí nádobí 900ml litrové balení 308
ks 36,00 43,56 1341648 9953241

Jar exoert orostředek na mvtí nádobí 5 I balení 87 ks 175,00 21175 1842225 9953242
SAVO originál k dezinfekci vody, povrchů a 51
bazénů balení 5 ka balení ks 121,70 14726 7510 11 9950302
Chloramin-dezinfekční prostředek na bázi chlóru 25 ka 13000 157,30 393250 9900618
SAVO Prim čisticí orostředek s vůní, balení 1 litr 319 ks 2900 35,09 1119371 9950294
WC čistič DOMESTOS 750 ml 1011 ks 3200 3872 3914592 9950311
WC blok se závěsem pro hygíenické ošetřování 183
WC mísv ks 1520 1839 336574 9950438
Bref power, odmašťovač universal, tekutý, pistole 94
750 ml ks 3720 4501 423113 9950180
CLlN čistič na rám,okna,parapety, vodou ředitelný, 125
750 ml ks 3160 3824 477950 9901023
CLlN čistič na okna, oistole 500 ml 207 ks 2500 3025 626175 9901026
tekuté mýdlo balení á 5 litrů, (např. Helios, Herb, 149
Mitia Vione nebo iiné adekvátní vvrobkv), ks 42,00 50,82 757218 9901049



mýdlo, tuhé, 100g 272 ks 460 557 1 51395 9951117
krém na ruce, 100 ml, antibakteriální ( Indulona) 208 ks 3000 3630 755040 9950037
osvěž.vzd.ponl.pachu, ve spreji 300 ml, různé 234vůně citrus (Brise Q Power) ks 1930 2335 546460 9900910
čistič prachu ve spreji, multisurface 25 ks 9670 11701 292518 9950410
Aviváž Silan koncentrát baleni 2 I 57 ks 8900 10769 613833 dodáváme v baleni1 litr cena 44 50 9901196
Palmex prášek na barevné prádlo, cca 70 pracich 5 Ks170
dávek dávek 30550 36966 184828 baleni má 60 dávek cena 261 857 9901622
Ariel, prášek na barevné prádlo,cca 125 pracích 51 Ks/125
dávek dávek 45000 54450 2776950 baleni má 100 dávek cena 360 9901623
škrob na prádlo tekutý, 51balení 22 I 13520 16359 359902 9901093
Sáčky do koše, 301, roz.: 50 x 60 cm, pevné,
netrhavé v roli po 50 ks, transparentní, tloušťka 258
min. 7 um rolí 11 60 1404 362129 černé 9701230
Sáčky do koše, 60 I, roz.: 60 x 70 cm, pevné,
netrhavé, v roli po 50 ks, tloušťka stěny: min. 28 108 rolí
um 6000 72 60 784080 balení má 25 ks cena 30 9701310
Sáčky do koše, 60 I, roz.:60 x 80 cm, pevné,
netrhavé v roli po 10 ks, černé, tloušťka stěny min. 75
40um rolí 1380 1670 125235 balení 25 ks cena 34 50 9701310
Sáčky do koše, 1201, roz.:70 x 110 cm, v roli po 10 109
ks oevné, černé tloušťka stěnv min. 50 um rolí 1850 2239 243997 balení 25 ks cena 46 25 9702401
Sáčky do koše, 1201, roz.:70 x 110 cm, pevné, 157
netrhavé černé silnostěnné: 200 um ks 1430 1730 271657 baleni 3 ks cena 42 90 9706938
mikrotenové sáčky svačinové, 200x 300mm, 500ks 21
na roli role 2230 2698 56664 9700500
Ručníky papírové skládané do balení á
zásobníku,jednovrstvé, 1 baleni = á 250 ručníků, 687 250
Recyklované roz.: 25 x 23 cm (zelené) ručníků 11 50 1392 955961 dodáváme krabice 20x250 cena 230 - 9800773
papírové ručníky v roli,dvouvrstvé, průměr role s
ručníky 14cm, z bílé celulosy, pevný materiál s 14 balení á
dobrou absornci (ne kuchyňské), 12 ks v balení 12 ks 33540 40583 568168 dodáváme 00 kusech 27 95 9800675
Toaletní papír - 400 útržků, dvouvrstvý, bílý 3640
celutózovv rolí 300 363 1321320 dodáváme balení 4 ks cena 12 - 9800165
Toaletní papír - 400 útržků, jednovrstvý, 4300
recyklovaný rolí 290 351 1508870 dodáváme balení 32 ks cena 92 80 9800345
Toaletní papír do zásobníku- Jumbo, průměr 23 880
cm dvouvrstvv, bílý, délka návinu 195 bm rolí 2100 2541 2236080 dodáváme balení 6 ks cena 126 98003823
Toaletní papír do zásobníku- Jumbo, průměr 28 378
cm dvouvrstvv, bílý, délka návinu 260 bm rolí 3000 3630 13721 40 dodáváme balení 6 ks cena 180 98003853
Latexové rukavice úklidové, různé velikostí 7 - 10 ( 316
X M LXL) oárů 1080 1307 412949 9901109
Jednorázové vyšetřovací latexové rukavice ,
Různé velikosti S, M,L,XL - 1 krabice á 100 ks, bez 191
oudru krabice 8000 9680 1848880 8209641
Sprei oroti orachu sklo dřevo olast 400 ml 49 ks 7580 9172 449418 99504130



Tablety do pisoarů- př. kostky 7 balení
1 5ka 22620 27370 1 91591 99532971

čistič odpadů a potrubí, rozpouští kuchyňské 30 ks
odpady, vlasy, tuk.papír,vatu, 9009 (např. KRTEK)

8000 9680 2904.QQ. 9901228

papírová role ( náplň do zásobníku TORK
Balení/6

REFLEX) se střed. Odvíjením, útržky na roli: 857, 6
rolí

návin 300m, šíře role 20cm, 1 vrstvá celulosa,
64100 77561 4653,66 dodáváme DO kusech cena 106 833 9801820

samoleštící vos k na podlahy 43 I 4970 6014 258589 dodáváme DO 500 ml cena 24 85 9900625
Švédská mikroutěrka pro utírání prachu a 65 ks

Ivvtírání 9,50 11,50 747,18 9901257
Dezinfekce: Badex, Dezon, Rasin, 51 10 51 85,50 10346 103455 9950286
savo oerex 11 20 ks 3380 4090 81796 9950304
Cilit Bana univerzálni, 750 ml, sorei 6 ks 6200 7502 45012 9952053

Persil-prášek na bílé prádlo, 70 dávek
dodáváme po balení 80 dávek, Bonux, cena

35 70 dávek 250,00 302,50 10587,50 285,714 9901603

CELKEM 423 190,72


