
č.j. objednatele: ZZ-1657-7/R-2018

SMLOUVA na dodávky materiálu

Smluvní strany:

Česká republika - Zdravotnické zařizenI Ministerstva vnitra
organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod
č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008
se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12
lČ: 75154960
DIČ: CZ75154960
zastoupená: Mgr. Danou Středulovou, pověřenou výkonem funkce ředitelky
bankovní spojení: čnb, účet č. 4800881/0710
kontaktní osoba: Luboš Linhart
e-mail:
telefon:
datová schránka: ir5hkiz
(dále jen ,,objednatel')

a

REC21 s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kraj. Soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40307
se sídlem: Kolejní 3311/3 Ostrava, 702 00 Moravská Ostrava
lČ: 47985798
DIČ: CZ47985798
zastoupená: Michalem Gerdou, jednatelem
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 2105697106/2700
kontaktní osoba: Lucie Červená
e-mail:
telefon: 739 517 476
datová schránka: kbjwtdm
(dále jen ,,poskytovatel')

uzavÍrajÍ
na základě rámcové smlouvy č.j. MV-163871-80NZ-2015

(dále jen ,,rámcová smlouva")
tuto Smlouvu na dodávky materiálu (dále jen ,,smlouva'):
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l" Článek l.
Předmět plněni

1. Předmětem této smlouvy je dodávka xerografického papiru speciňkovaná
v Zadávací dokumentaci ZZ-1657-4/R-2018, včetně jejich dopravy do místa plnění

2. Technická specifikace předmětu plnění musí odpovídat veškerým požadavkům
stanoveným v ČI. 5 rámcové smlouvy č.j. MV-163871-80NZ-2015.

Článek II.
Doba a místo plnění

1. Dodávky budou provedeny dle ustanovení článku 6.1. rámcové smlouvy.

Místo plněni: Upřesněno v zadávací dokumentaci ZZ-1657-4/R-2018.
Poskytovatel se s kontaktní osobou spojí nejméně 3 pracovní dny před dodávkou
a domluví se s ni na konkrétním datu a hodině dodávky.

Článek Ill.
Cena plněni a platební podmínky

1. Celková cena plněni za dodáni předmětu plnění bez DPH činí 51 419,70 KČ:
celková cena plnění za dodáni předmětu plněni s DPH činí 62 217,84 KČ.

2. Tato sjednaná cena plněni je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené
s provedením dodávky.

3. Za změnu ceny plněni se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje
podle sazby platné v den uskutečněni zdanitelného plnění.

4. Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit poskytovateli sjednanou
cenu podle odstavec prvního tohoto článku.

5. Úhrada ceny za skutečně provedené plnění bude provedena až po předání
dodávky dle článku ||. odst. 2 bezhotovostně na základě poskytovatelem
vystaveného jediného souhrnného daňového dokladu (faktura), jehož součástí
bude kopie dodacího listu. Daňový doklad (faktura) vystavená poskytovatelem
musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy
a dále vyčÍs|ení zvlášť ceny dodávky bez DPH, zvlášť' DPH a celkovou cenu
dodávky včetně DPH.

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů
ode dne doručeni faktury objednateli na adresu objednatele uvedenou v záhlaví
této smlouvy.
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g" 7. Faktura se považuje za zaplacenou dnem odepsáni příslušné částky
z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu poskytovatele.

8. Objednatel nebude poskytovat jakékoliv zálohy na úhradu ceny plněni.
g. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení

fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto
údaje uvedeny chybně. Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení
se zaplacením ceny plnění. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

Článek lV.
Smluvní pokuty

1. Za prodlení s nedodržením doby plnění dle ČI. || odst. 1 této smlouvy, je
poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z dohodnuté ceny plněni za každý započatý den prodlení.

2. Za prodlení s úhradou daňového dokladu (faktur) dle ČI. Ill. této smlouvy je
objednatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne jejího písemného
uplatnění.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody
nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost poskytovatele řádně dodat
službu.

Článek V.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění, pokud tento nebude
dodán řádně v souladu s touto smlouvou a v předepsané kvalitě. Dodavatel před
podepsáni kupní smlouvy předloží vzorky druhu materiálu.

Článek VI.
Záruka za jakost

1. Na dodávku zboží poskytuje prodávající záruku za jakost, která zaručuje, že zboží
odpovídá technické specifikaci stanovené rámcovou smlouvou a je prosté
právních vad. Poskytovatelem je poskytnuta záruční doba v délce minimálně
v délce 36 měsíců, která začíná běžet okamžikem převzetí dodávky
objednatelem.
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Článek VIl.
Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva končí včasným a bezchybným
předáním předmětu plnění poskytovatelem objednateli.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví jsou oprávněny k poskytováni
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke
sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

2. Tato smlouva může být měněna pouze písemným oboustranně potvrzeným
ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě, jež bude podepsán
statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky
budou vzestupně číslovány.

3. Smluvní strany jsou povinny sdělit si bezodkladně změny, jež by se týkaly změn
některého ze základních identifikačních údajů, včetně insolvenčního řízení,
konkursu, vstupu do likvidace apod.

4. Pravidla pro doručováni mezi smluvními stranami jsou sjednána tak, že
písemnost se v případě pochybnosti či nedoručitelnosti považuje za doručenou
nejpozději pátým pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou
v záhlaví této smlouvy,

5. Poskytovatel není oprávněn v průběhu plněni svého závazku dle této smlouvy a
ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv
informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a
podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly
poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám,
mimo subdodavatele.

6. Poskytovatel podpisem této smlouvy uděluje souhlas se zpracováním údajů
uvedených ve smlouvě a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro
archivaci.

7. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě na profilu objednatele
s výjimkou ustanoveni, která obsahují utajované informace. Toto ustanovená
musí být zřetelně označeno.

8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací
smlouvy budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou
spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
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l 9. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude, za podmínek zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění,
uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění zajisti objednatel.

10.Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

11.Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1
poskytovatel.

12. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy
veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodující, na důkaz
čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
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Cen. nabídka Rec21 s.r.o.
IČO: 47985798
Kolejní 331 1/3, 702 00 Ostrava

N006/18/V00016263

Dodávky xerografického papiru
pro : ZdravotnickC zařízeni MV
Lhotecká 559/7, 14300, PrahZ Kmnýk

r

Předmět plněni

Množství bal. Cena za bal. Cena celkem Cena celkem
Popis (balik= 50Olistů) DPH bez DPH bez DPH s DPH DPH

1.Xerografický papír A4
8Og/m2; JET l Mondl 950 21% 53,01 kč 50 359,50 kč 60 935,00 kč 10 575,50 kč

2.Xerografický papír A3
222,64 kč

10 798,14 KČ
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