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Část 1: Praha CZ01 
 
 

KUPNÍ SMLOUVA 
 

podle Rámcové smlouvy na dodávky kancelářského papíru pro 6 resortů pro část 1 – území CZ01 (Praha)  
podepsané dne 11.5.2016 mezi Ministerstvem financí, dodavatelem č. 1 (společností ASTRA kancelářské potřeby 

s.r.o.), dodavatelem č. 2 (společností AB plus CZ s.r.o.), dodavatelem č. 3 (společností ACTIVA spol. s r.o.) a 
dodavatelem č. 4 (společností OFFICE DEPOT s.r.o.)  

(dále jen „Rámcová smlouva“) 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 
 
Ministerstvo dopravy 
se sídlem:   nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
jejímž jménem jedná:  
IČO:    66003008 
DIČ:    CZ66003008    
Bankovní spojení:  ČNB Praha 1, Na Příkopě 28  
Číslo účtu:   
ID datové schránky:  n75aau3 
 (dále jen jako „Odběratel“)   
 
na straně jedné   
 
 
a 
 
 
ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. 
se sídlem:   Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviná - Ráj  
IČO:    27791661 
DIČ:    CZ27791661 
zapsaný/á v obchodním rejstříku pod spisovou značkou, oddíl C, vložka 51918,  vedenou u Krajského soudu v Ostravě 
zastoupená:   
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:    
e-mail:    
ID datové schránky:  9dzntjj 
(dále jen „Dodavatel“) 
 
na straně druhé 
 
uzavřely tuto Kupní smlouvu (dále jen „Kupní smlouva“) podle Rámcové smlouvy, podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, k veřejné zakázce s názvem Dodávky kancelářského papíru pro 6 resortů uveřejněné ve 
Věstníku veřejných zakázek dne 12.10.2015 pod evidenčním číslem VZ 513112. 
 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Kupní smlouvy je závazek Dodavatele dodat Odběrateli kancelářský papír  
v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Kupní smlouvy a v souladu s výzvou Odběratele k 
předložení Návrhu na uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Předmět plnění") a umožnit Odběrateli nabytí 
vlastnického práva k Předmětu plnění. Předmětem této Kupní smlouvy je dále závazek Odběratele řádně dodaný 
Předmět plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu specifikovanou v čl. II této Kupní smlouvy, a to 
v souladu s Rámcovou smlouvou. 
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II. Kupní cena  

1. Kupní cena za Předmět plnění dle této Kupní smlouvy  

Formát 
papíru

Kvalita 
papíru

Počet 
balíků (po 
500 listech)

Cena v Kč za 1 balík po 
500 listech bez DPH

Cena v Kč za dodávku 
bez DPH

Výše DPH v Kč za 
dodávku

Cena celkem v Kč za 
dodávku

A4 A 1400 55,60 77 840,00 16 346,40 94 186,40
A4 B 0 53,00 0,00 0,00 0,00
A4 C 0 50,00 0,00 0,00 0,00
A3 A 120 110,90 13 308,00 2 794,68 16 102,68
A3 B 0 106,00 0,00 0,00 0,00
A3 C 0 100,00 0,00 0,00 0,00

91 148,00 19 141,08 110 289,08Celková kupní cena

  

III. Doba a místo dodání Předmětu plnění 

1. Dodavatel se zavazuje dodat Předmět plnění blíže specifikovaný v Příloze č. 1 této Kupní smlouvy vždy 
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o uzavření Kupní smlouvy Odběratelem. 

2. Místem dodání Předmětu plnění jsou odběrná místa Odběratele uvedená v Příloze č. 1 této Kupní smlouvy.  

IV. Záruka 

1. Dodavatel poskytuje Odběrateli záruku za jakost, která zaručuje, že Předmět plnění bude odpovídat technické 
specifikaci stanovené v Příloze č. 3 Rámcové smlouvy a bude prostý právních vad. Dodavatel poskytuje záruční 
dobu v délce 6 měsíců, která začíná běžet okamžikem převzetí Předmětu plnění Odběratelem. 

V. Ostatní ujednání 

1. Veškerá ujednání této Kupní smlouvy vycházejí na Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou se řídí, tj. práva, 
povinnosti či skutečnosti neupravené v této Kupní smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy. Vztahy 
smluvních stran neupravené touto Kupní smlouvou se řídí ujednáními Rámcové smlouvy a obecně závaznými 
právními předpisy. 

2. Tato Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

3. Tato Kupní smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, přičemž 
Odběratel obdrží tři vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno vyhotovení této Kupní smlouvy. 

4. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Kupní smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují  
se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Kupní smlouva byla uzavřena podle jejich 
svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 
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Příloha č. 1. Specifikace Předmětu plnění 
Příloha č. 2. Písemná výzva Odběratele k předložení návrhu na uzavření Kupní smlouvy 
Příloha č. 3. Písemné potvrzení přijetí výzvy Dodavatelem 
Příloha č. 4. Certifikát dokladující požadovanou kvalitu papíru vystavený akreditovaným pracovištěm  

v českém jazyce (tato příloha bude součástí návrhu na uzavření kupní smlouvy pouze v případě, že bude Dodavatelem 
nabízena jiná značka papíru, než jakou nabídl v rámci zadávacího řízení, které vedlo k uzavření Rámcové smlouvy) 

 

V ............................. dne .....................    V Karviné dne 

 
Odběratel      Dodavatel 



 

 

Příloha č. 1 Kupní smlouvy: Specifikace Předmětu plnění 

 

Předmětem plnění je dodání kancelářského papíru na jednotlivá odběrná místa, a to ve formátu, kvalitě a 
množství specifikovaném níže.  

 

 

Odběrné 
místo 

(Příslušné 
pracoviště 

Odběratele) 

Formát 
papíru 
(A4/A3) 

Kvalita 
papíru 

(A / B / C) 

Počet 
balení  
(po 500 
listech) 

Osoba oprávněná 
k převzetí dodávky 

(Jméno, email, tel.) 

Doplňující 
informace 
k dodání 

(Technické detaily 
distribuce – velikost 
distribučního balení, 

konkrétní forma 
předání atp.) 

Název a výrobce 
papíru 

Ministerstvo 
dopravy, 
Nábř. 
L.Svobody 
1222/12, 110 
15 Praha 1 

A4 
A3 

A 
A 

1400 
120 

 
 

 

Dodání 
prostřednictvím 
auta s čelem a 
paletovým 
vozíkem, papír 
objednávám na 
paletách. Rozměry 
průjezdu do 
budovy: v 3,65m ; š 
2,7m a výška rampy 
1,08m. 
Nutnost nahlášení 
jména řidiče, SPZ 
auta dodavatele 
alespoň den před 
dodávkou z důvodu 
zajištění vjezdu do 
budovy. 

Mondi 

      Mondi 

      Mondi 




