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RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKU KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB

dále jen jako „Rámcová dohoda"

uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 za’kona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „Občanský zákoník"), v souladu s ust. § 9 a s ust. § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek"), jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky s názvem

„Nákup kancelářských potřeb a papíru pro resort statutárního města Ostrava - část 1 — Kancelářské potřeby"

mezi následujícími stranami:

Centrální zadavatel:

Sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

kontaktní osoba:

(dále jen „Centrální zadavatel")

Dodavatel:

Sídlem:

IČO:

DlČ:

zastoupený:

kontaktní osoba:

(dále jen „Dodavatel")

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

00845451

C200845451

lng. Tomášem Macurou, MBA, primátorem

zastupující vedoucí ekonomického oddělení odboru hospodářské správy

ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.

Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviná - Ráj

27791661

CZZ7791661

Vladimírou Hladkou,jednatelkou

(Centrální zadavatel a Dodavatel společně dálejen „Smluvní strany')

1

Předmět a účel Rámcové dohody

1.1 Odběratelé, uvedení v Příloze č. 1 této Rámcové dohody — Seznam odběratelů na základě dvoustranných

smluv o centralizovaném zadávání, pověřili Centrálního zadavatele k provedení zadávacího řízení na

dodávky kancelářských potřeb a papíru. Smluvní strany uzavřely tuto Rámcovou dohodu, na základě které

budou jednotliví odběratelé uvedení v Příloze č. 1 Rámcové dohody — Seznam odběratelů (každýjednotlivě

dále jen „Odběratel“ a společně dále jen „Odběratelé“) uzavírat prováděcí smlouvy dle této Rámcové

dohody. Pro účely této Rámcové dohody se za Odběratele považuje rovněž i Centrální zadavatel.
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Tato Rámcová dohoda je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky uveřejněné na

profilu Centrálního zadavatele dne 13. 2. 2018 pod systémovým číslem VZ P18V00000055 s názvem „Nákup

kancelářských potřeb a papíru pro resort statutárního města Ostrava — část 1 — Kancelářské potřeby" (dále

jen „Veřejná zakázka"), kdy nabídka Dodavatele byla vybrána jako nejvhodnější.

Předmětem této Rámcové dohody je stanovení práv a povinností Smluvních stran při zajištění dodávek

Odběratelem požadovaných kancelářských potřeb vymezených ve svém souhrnu v Příloze č. 2 této Rámcové

dohody (dále jen „Komodity").

Předmětem této Rámcové dohody je dále závazek Dodavatele na základě výzvy jednotlivých odběratelů

předložit takovým Odběratelům/Odběrateli nabídku konkrétních Komodit v souladu s postupem

stanoveným v této Rámcové dohodě a k uzavření prováděcí smlouvy dle čl. 2 Rámcové dohody. Předmětem

této Rámcové dohody je zároveň oprávnění jednotlivých odběratelů vyzvat Dodavatele v souladu

Rámcovou dohodou k předložení nabídky konkrétních Komodit a k uzavření prováděcí smlouvy dle čl. 2

Rámcové dohody.

Předmětem Rámcové dohodyje rovněž závazek Dodavatele na základě prováděcích smluv dle čl. 2 Rámcové

dohody dodat Odběratelům do míst dodání a v termínech dodání dle odst. 2.4 Rámcové dohody objednané

Komodity (dále jen „Dodávka“ nebo „Dodávky") a tomu odpovídající závazek Odběratelů za tyto Dodávky

uhradit kupní cenu.

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že využitím oprávnění odběratele dle této Rámcové smlouvy

vyzvat Dodavatele dle čl. 2 Rámcové dohody, projevuje každý jednotlivý Odběratel souhlas s právy a

povinnostmi odběratele zakotvenými v Rámcové dohodě.

Dodavatel vyjadřuje podpisem této Rámcové dohody svůj souhlas s tím, že jednotliví Odběratelé mohou a

budou na základě této Rámcové dohody svým jménem a na svůj účet uzavírat prováděcí smlouvy dle čl. 2

této Rámcové dohody.

Dodavatel prohlašuje a podpisem této Rámcové dohody potvrzuje, že disponuje veškerými potřebnými

oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění této Rámcové dohody.

Účelem této Rámcové dohodyje zajištění dodávek kancelářských potřeb, včetně dopravy, do místa převzetí

pro potřeby odběratelů.

2

Prováděcí smlouvy

Prováděcími smlouvami se rozumí smlouvy, které budou uzavírány mezi Odběratelem a Dodavatelem na

základě této Rámcové dohody (dále jen „Prováděcí smlouvy" a jednotlivé též jako „Prováděcí smiouva") za

účelem dodání Odběratelem požadovaných konkrétních Komodit.

Uzavření Prováděcí smlouvy na základě této Rámcové dohody probíhá formou písemných výzev/objednávek

(dále též „Výzva" nebo „Objednávka") učiněných oprávněnou osobou Odběratelé za podmínek této

Rámcové dohody. Odběratel má právo kdykoli po dobu účinnosti této Rámcové dohody vystavit a zaslat

Dodavateli písemnou Výzvu/objednávku k dílčímu plnění a stanovit, dodávku jakých konkrétních Komodit

požaduje vč. jejich množství. Písemná Objednávka učiněná Odběratelem je návrhem na uzavření Prováděcí

smlouvy a potvrzení této objednávky Dodavatelem je přijetím návrhu Prováděcí smlouvy.

V případě, že Objednávka (hodnota Prováděcí smlouvy) je rovna nebo převyšuje hodnotu 50.000,— Kč bez

DPH, stane se Prováděcí smlouva účinnou nejdříve dnem uveřejněnív registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv").

Odesláním Výzvy dle této Rémcové dohody Dodavateli Odběratel vyjadřuje souhlas s právy a povinnostmi

Odbératele zakotvenými v Rámcové dohodě, a je tak vázán všemi povinnostmi Odběratele zakotvenými

v Rámcové dohodě a zároveň smívyužívat veškerá oprávnění stanovená v Rámcové dohodě. Dodavatel bere

na vědomí a souhlasí s postupem dle tohoto odstavce Rámcové dohody.

Výzva musí obsahovat zejména:
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a) identifikační údaje Odběratele a Dodavatele;

b) podrobnou specifikaci konkrétně požadovaného plnění, vč. požadovaného množství;

c) místo dodání, (dále jen „Místo dodání");

d) termín dodání (dále jen „Termín dodání“);

9) kontaktní údaje osoby (osob) oprávněné zastupovat odběratele, tj. Oprávněných osob Odběratele.

Dodavatel je povinen potvrdit Výzvu Odběratele nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od odeslání Výzvy

dle odst. 2.2. Rámcové dohody. Dodavatel není povinen potvrdit, tj. má právo odmítnout, Výzvu k plnění

v hodnotě nižší než 1.000,- Kč bez DPH.

Zaslání Výzvy a její potvrzení Dodavatelem a úkony související se zasláním Výzvy a jejím potvrzení

Dodavatelem budou probíhat elektronicky, prostřednictvím softwarového nástroje Centrálního zadavatele

(dálejen „Nákupní portá|“), kterýje přístupný pro účely objednávánívšem Odběratelům. Pro účely takovéto

komunikace bere Dodavatel na vědomí nezbytnost provedení registrace v elektronickém nástroji „Tender

arena" (dále jen „Nástroj") na internetové adrese www.tenderarena.cz, kdy tato registrace je bezplatná.

Veškerá komunikace učiněná dle věty první tohoto odstavce bude považována za doručenou v okamžiku

odeslání ze strany Odběratele. Bližší a aktuální informace o Nákupním portálu a Nástroji jsou k dispozici na

internetové adrese www.tendersystemsczz SSI’I.

Dodavatel je povinen Odbérateli nabídnout pro plnění Dodávky (konkrétního dílčího plnění) alespoň takové

podmínky, na jejichž základě s ním byla tato Rámcová dohoda uzavřena.

Dodavatel bere podpisem Rámcové dohody na vědomí, že rozsah odebraných Komodit vychází z potřeb

Odběratelů, které nelze dopředu zcela přesně určit.

Na základě Prováděcí smlouvy se Dodavatel zavazuje dodat požadované Komodity dle specifikace vtéto

Rámcové dohodě a v Prováděcí smlouvě.

odběratelé mohou vyzývat Dodavatele k podání nabídky postupem podle tohoto článku podle svých potřeb

po celou dobu účinnosti této Rámcové dohody, a to za podmínek stanovených tímto článkem.

V případě, že Dodavatel na základě zaslaných výzev zjistí, že by došlo k překročení maximální souhrnné ceny

dle čl. 3 odst. 3.10 Rámcové dohody, zavazuje se Dodavatel informovat Centrálního zadavatele a Odběratele.

Centrální zadavatel, Odběratel a Dodavatel jsou povinni posupovat tak, aby nedošlo k překročení maximální

souhrnné ceny dle čl. 3 odst. 3.10 Rámcové dohody. V případě, že by mělo dojít k překročení maximální

souhrnné ceny dle čl. 3 odst. 3.10 Rámcové dohody, je Dodavatel povinen výzvu dle tohoto článku

neakceptovat.

Postup podle tohoto článku nesmí být v rozporu se zákonnými požadavky podle ust. § 131 odst. 5 Zákona o

zadáváníveřejných zakázek.

3

Cena a platební podmínky

Jednotkové ceny Komodit jsou specifikovány v Příloze č. 2 této Rámcové dohody. Ceny za poskytnutí

jednotlivých Dodávek dle této Rámcové dohody bude stanovena na základě jednotkových cen v souladu

s Přílohou č. 2 této Rámcové dohody a skutečně objednanými resp. dodanými Komoditami. Jednotkové

ceny dle Přílohy č. 2 Rámcové dohodyjsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelná po celou

dobu plnění Prováděcích smluv uzavíraných na základě Rámcové dohody, zahrnující veškeré náklady

spojené sDodávkami, vč. nákladů souvisejících spřípadnými daněmi a celními poplatky, nákladů na

dopravu do místa dodání, balného a dalších nákladů v Rámcové dohodě výslovně neuvedených, které

souvisejí s Dodávkou.

Cena bude zaplacena Odběratelem, se kterým Dodavatel uzavřel Prováděcí smlouvu, a to v souladu

s následujícími platebními podmínkami.
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Cena za poskytování Dodávekje vždy splatná na základějednorázové faktury (daňového dokladu) vystavené

Dodavatelem za jednotlivá dílčí plnění/Dodávky. Dodavatel se zavazuje fakturu vystavit do patnáctého (15.)

dne po podpisu Dodacího listu dle odst. 4.4 Rámcové dohody bez výhrad oběma stranami Prováděcí

smlouvy, na adresu Odběratele uvedenou v Příloze č. 1 — Seznam odběratelů. Dodací list bude vždy tvořit

přílohu faktury. Splatnost faktur je stanovena na třicet (30) dní od doručení faktury (daňového dokladu)

Odběrateli. Dodavatel odešle fakturu (daňový doklad) Odběrateli nejpozději následující pracovní den po

vystavení faktury (daňového dokladu).

Všechny faktury (daňové doklady) musí obsahovat veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace, a včetně údajů

vyplývajících z ustanovení § 435 Občanského zákoníku, avšak výslovně musí vždy obsahovat následující

údaje: označenísmluvních stran (Dodavatel a Odběratel) a jejich adresy, IČ, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel

faktury (daňového dokladu) je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení Rámcové

dohody, označení Výzvy/Objednávky, označení poskytnutého plnění, číslo faktury (daňového dokladu), den

vystavení a lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu), označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené

údaje dle Rámcové dohody, je Odběratel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší

běh lhůty splatnosti a nova’ lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury (daňového dokladu).

V této souvislosti smluvní strany prohlašují, že veškeré jejich vzájemné pohledávky jsou navzájem

započítatelné ve smyslu ustanoveníš 1982 Občanského zákoníku.

Faktury (daňové doklady) se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře

(daňovém dokladu). Veškeré platby dle této Rámcové dohody budou probíhat výhradně v českých

korunách.

Dodavatel bere na vědomí, že Odběratel neposkytuje zálohové platby.

Platby dle této Rámcové dohody a Prováděcích smluv budou probíhat výhradně v korunách českých a

rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

Dodavatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Rámcové dohody nerozhodl, že Dodavatel je

nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Dodavatel je nespolehlivým plátcem,

zavazuje se Dodavatel o tomto informovat Odbératele do 3 pracovních dnů od vydání takového rozhodnutí.

Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem, je Odběratel oprávněn provést zajišťovací úhradu daně

z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně,

Smluvní strany se dohodly, že celkový souhrn plnění dle této Rámcové dohody nesmí přesáhnout částku ve

výši 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) bez DPH (dále jen „Maximální souhrnná

cena")

4

Doba, místo dodání a podmínky dodávek

Dodavatel se tímto zavazuje, Že požadované Dodávku/Dodávky dodá do míst plněnív Termínu dodání, který

bude odběratelem stanoven nejdříve v průběhu třetího pracovního dne následujícího po dni objednání a

vpřípadě objednávek, jejichž hodnota je rovna nebo převyšuje 50.000,- Kč bez DPH ode dne nabytí

účinnosti dílčí smlouvy v souladu s odstavcem 2.2. této Rámcové dohody.

Místa dodáníjsou uvedena v Příloze č. 1 této Rámcové dohody pro konkrétního Odběratele, kterýje smluvní

stranou Prováděcí smlouvy, pokud neníve Výzvě/Objednávce uvedenojinak.

Dodavatel se zavazuje informovat Odběratele prostřednictvím zprávy zaslané prostřednictvím

softwarového nástroje Centrálního zadavatele (uvedeného vodst. 2.6 Rámcové dohody) odběrateli o

přesném termínu provedení Dodávky (s uvedením konkrétního dne a hodiny), a to vždy alespoň 1
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kalendářní den předem. Termín Dodávky nesmí být stanoven na jiný den než pracovní, odchylka od

požadovaného Termínu dodání v objednávce nesmí být vyšší než i 2 hodiny, a to pouze v pracovm’ době,

přičemž za pracovní dobu se považuje doba od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Dodávka bude považována za splněnou jejím převzetím Odběratelem a podpisem dodacího listu

oprávněnými osobami (dále jen „Dodací list") vMístě dodání uvedeném ve výzvě. Dodací list bude

vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení obdrží Odběratel a jedno vyhotovení obdrží

Dodavatel.

Dodavatel je povinen uvést v Dodacím listu totožné identifikační údaje, kteréjsou uvedeny ve Výzvě včetně

základních údajů o Odběrateli, zejména:

— identifikační údaje Odběratele a Dodavatele;

— jméno a příjmení předávající a přebírající osoby;

- identifikaci Prováděcí smlouvy a Rámcové dohody;

— adresu místa dodání;

- datum provedení Dodávky;

- příp. výhrady k provedené Dodávce a vyjádření Dodavatele.

Odběratel nabývá vlastnické právo k Dodávce převzetím v Místě dodání na základě Dodacího listu

podepsaného oběma stranami Prováděcí smlouvy (bez ohledu na eventuální výhrady). Přechod nebezpečí

na Dodávce se řídí ust. § 2121 odst. 1 Občanského zákoníku.

Převezme-li Odběratel Dodávku bez výhrad, má se za to, že Dodávka nemá žádné zjevné vady. Převezme-li

Odběratel Dodávku s výhradami, je povinen tyto výhrady uvést do Dodacího listu. Nesouhlasí—li Dodavatel

s uvedenými výhradami, je povinen je písemně v Dodacím listu rozporovat. Nerozporuje-li Dodavatel

výhrady uvedené Odběratelem na Dodacím listu, má se za to, že s výhradami souhlasí. Odběratel i

Dodavatel jsou povinni stvrdit obsah Dodacího listu jménem přebírajícího a předávajícího ajejich podpisem.

V případě, že Dodací list obsahuje výhrady Odběratele, zavazuje se Dodavatel odstranit výhrady ve lhůtě a

způsobem uvedeným Odběratelem v Dodacím listu. Po odstranění výhrad Odběratel a Dodavatel sepíší

nový Dodací list bez výhrad.

Dodavatel se zavazuje zajistit ochranu Dodávky před poškozením, zejména jejím řádným zabalením a

označit Dodávku názvem Odběratele a místem dodání.

Nebezpečíškody na Dodávkách a vlastnická práva k nim přejdou z Dodavatele na Odběratele dnem převzetí

Dodávky, tj. podpisem Dodacího listu oprávněnou osobou Odběratele.

Dodavatel je povinen Odběrateli spolu s Dodávkou dodat všechny potřebné doklady výrobce, jež jsou nutné

k převzetí a užívání Dodávek. Veškeré doklady budou výhradně v českém jazyce.

Náklady spojené s odevzdáním Dodávek v místě plnění nese Dodavatel. Náklady spojené s převzetím

Dodávek nese Odběratel.

5

Odpovědnost za vady a záruka

Dodavatel je povinen realizovat Dodávku vsouladu s požadavky definovanými Prováděcí smlouvou, dle

specifikace v Příloze č. 2 Rámcové dohody a při dodržení povinností sjednaných vtéto Rámcové dohodě.

Odběratel je povinen řádně a včas provedené Dodávky převzít a zaplatit za ně cenu stanovenou v souladu

s touto Rámcovou dohodou.

Poruší—li Dodavatel povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění.

Zjistí-li Odběratel vady týkající se množství, druhu či jakosti Dodávky či její části již při dodání Dodávky, je

oprávněn odmítnout převzetí Dodávky nebo pouze vadné části Dodávky. O takovém odmítnutí bude

proveden zápis do Dodacího listu podepsaný Odběratelem i Dodavatelem s uvedením důvodu odmítnutí

5/12



 

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

převzetí Dodávky. Dodavatel odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a

jakosti dle Prováděcí smlouvy.

Na dodané Dodávky bude poskytnuta Dodavatelem záruka za jakost, která zaručuje, že Dodávky budou

odpovídat technické specifikaci stanovené vPříloze č. 2 této Rámcové dohody a Prováděcí smlouvě.

Dodavatelem bude poskytnuta záruční doba v délce 24 měsíců, která začíná běžet okamžikem podpisu

Dodacího listu bez výhrad příslušným Odběratelem.

Vady, které Odběratel zjistí až po převzetí Dodávky, je příslušný Odběratel oprávněn uplatnit u Dodavatele

kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy Odběratel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro

vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím Dodávky nebo její části není dotčeno právo Odběratele

uplatňovat práva 2 vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Ust. § 2618 Občanského

zákoníku je vyl0učeno. Dodavatel je povinen doručit odběrateli písemné vyjádření k reklamaci ve lhůtě 5

pracovních dnů po jejím obdržení. Pokud během této lhůty nebude Odběrateli doručeno písemné vyjádření

Dodavatele k reklamované vadě, platí, že Dodavatel uznává reklamaci v plném rozsahu.

Způsob vyřízení reklamace určí Odběratel do tří pracovních dnů od vyjádření Dodavatele k reklamaci dle

odst. 5 tohoto článku, jinakjej určí Dodavatel. Dodavatel je povinen bezplatně odstranit reklamované vady

dle odst. 5 tohoto článku v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne doručení

písemného vyjádření k reklamaci odběrateli dle předchozího odstavce, příp. ode dne vzniku fikce takového

doručení dle poslední věty předcházejícího odstavce. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanovenou

v předcházející větě lze v odůvodněných případech po dohodě s odběratelem před jejím uplynutím

přiměřeně prodloužit. Na době prodloužení se musí obě strany Prováděcí smlouvy písemně dohodnout. O

odstraněnívady bude sepsán a podepsán stranami Prováděcí smlouvy protokol o odstraněnívad, ve kterém

bude zejména označení Odběratele, označení Komodit, den oznámení vady, den zahájení odstraňování

vady, přesná specifikace vady, postup při jejím odstraňování a den předání Dodávky či její části bez vad. Na

obsah protokolu o odstraněnívad se přiměřeně uplatní ustanovení o Dodacím listu.

Pokud Odběratel nemůže Dodávku nebo její část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba 0 dobu od

oznámenívad Dodavateli dojejich úplného odstranění.

Dodáním náhradního plnění či odstraněním vad není dotčena odpovědnost Dodavatele za způsobenou

škodu.

Nestanoví-li Rámcová dohoda nebo Prováděcísmlouvajinak, řídíse odpovědnost za vady ust. § 2099 a násl.

Občanského zákoníku o právech z vadného plnění a záruce za jakost.

6

Odpovědnost za škodu

Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a

Rámcové dohody. Dodavatel plně odpovídá za plnění Rámcové dohody rovněž v případě, že příslušnou část

plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).

Obě smluvnístrany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých

škod.

Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit příslušnými právními předpisy, není-li v této

Rémcové dohodě sjednáno jinak.

Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak

chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. V případě, že Odběratel poskytl Dodavateli

chybné zadání nebo pokyn a Dodavatel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí

mohl a měl chybnost takového zadání nebo pokynu zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat

pouze v případě, že na chybné zadání odběratele písemně upozornila Odběratel trval na původním zadání.

Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní

strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost dle této Rámcové dohody.
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Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

7

Vyšší moc

Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za porušení svých povinností z této Rámcové dohody vyplývajících,

bylo—li to způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc se považuje okolnost, která nastala nezávisle na vůli povinné

strany, pokud bráníve splněníjejí povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto

překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze

trvat. Povinná strana se nemůže dovolat vyšší moci, pokud na její účinky druhou smluvní stranu bez

zbytečného odkladu neupozornila.

Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání vyšší moci.

8

Práva a povinnosti Smluvních stran

Dodavatel a Odběratel jsou povinni si poskytovat součinnost a vzájemně se informovat o všech okolnostech

důležitých pro řádně a včasné plnění Rámcové dohody a Prováděcích smluv. Odběratel se zavazuje

poskytnout Dodavateli řádně a včas veškeré informace a podklady, bez jejichž poskytnutí by Dodavatel

nemohl v souladu s touto Rámcovou dohodou a Prováděcími smlouvami plnit své závazky dle Rámcové

dohody a Prováděcí smlouvy.

Dodavatel se zavazuje realizovat Dodávky řádně a včas, spotřebnou odbornou péčí, podle pokynů

Odběratele a v souladu se zájmy Odběratele, jakož i právními předpisy.

Dodavatel se zavazuje provádět Dodávky v souladu s touto Rámcovou dohodou (vč. všech příloh) a

Prováděcími smlouvami.

Dodavatel se zavazuje zaslat Oprávněné osobě Centrálního zadavatele na vyžádání informace o všech

uzavřených Prováděcích smlouvách.

Dodavatel se zavazuje poskytovat Centrálnímu zadavateli čtvrtletně údaje o množství dodaných Komodit a

uhrazených cen odběrateli v členění podlejednotlivých Odběratelů.

Údaje podle předchozího odstavce je Dodavatel povinen zaslat vždy do 15 dnů po skončení příslušného

čtvrtletí (tj. po 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. daného roku) elektronicky na e-mailovou adresu kontaktní osoby

Centrálního zadavatele.

Po vyčerpání 80 % Maximální souhrnné ceny je Centrální zadavatel oprávněn požadovat po Dodavateli

zpracování výkazu plnění dle odst. 8.5 Rámcové dohody za kratší období než příslušné čtvrtletí. Tento

požadavek zašle Centrální zadavatel Dodavateli elektronicky na e-mailovou adresu kontaktní osoby

Dodavatele. Dodavatel je povinen údaje dle odst. 8.5 zaslat Centrálnímu zadavateli do 10 pracovních dnů

ode dne odeslání elektronického požadavku.

Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním Veřejné zakázky,

včetně účetních dokladů, minimálně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Při plnění této Rámcové dohodyje Dodavatel vázán touto Rámcovou dohodou, zákony, obecně závaznými

právními předpisy a pokyny Odběratele, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy

Odběratele. Dodavatel je povinen včas písemně upozornit Odběratele na zřejmou nevhodnostjeho pokynů,

jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními

předpisy. Pokud Odběratel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, Dodavatel neodpovídá

za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.

Smluvní strany se zavazují, že při realizaci předmětu této smlouvy a jejich dodatků budou chránit a utajovat

před nepovolanými osobami důvěrné informace a skutečnosti (dále jen „chráněné informace“). Za

chráněné informace se pro účely této smlouvy považují takové informace a skutečnosti, které nejsou

7/12



  

8.11

8.12

8.13

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

všeobecně a veřejně známé, které svým zveřejněním mohou způsobit škodlivý následek pro kteroukoliv

smluvní stranu, nebo které některá ze smluvních stran jako chráněné písemně označila. Chráněné

informace mohou být poskytnuty třetím osobám jen s písemným souhlasem dotčené smluvní strany.

Dotčená smluvní strana takový souhlas bez zbytečného odkladu vydá, jestliže je to nezbytné pro realizaci

této smlouvy nebo jejich dodatků a třetí osoba poskytne dostatečné garance, že nedojde k vyzrazení

chráněných informací. Za třetí osoby, podle tohoto ustanovení, nejsou považováni určení pracovníci

smluvních stran oprávnění ke styku s chráněnými informacemi ve vazbě na tuto smlouvu nebo osoby, které

si jedna ze smluvních stran písemně určí. Závazek k ochraně a utajení trvá po celou dobu existence

chráněných informací.

Povinnost centrálního zadavatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, není ustanovením předchozího odstavce tohoto článku dotčena.

Po ukončení smlouvy může každá ze smluvních stran žádat 0d druhé strany vrácení všech poskytnutých

materiálů, potřebných k realizaci předmětu této smlouvy, jestliže některá ze smluvních stran takto učiníje

druhá smluvní strana povinna tyto materiály včetně případných kopií bez zbytečného odkladu vydat.

Dodavatel se zavazuje poskytnout Centrálnímu zadavateli obrázky Komodit vymezených v Příloze č. 2 této

Rámcové dohody, a to velektronické podobě ve formátu JPG, JPEG, PNG nebo TIFF, a to vtermínu

nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření této Rámcové dohody. Konkrétní forma předání bude

dohodnuta mezi zástupci smluvních stran.

9

Sankce

Smluvnístrana je v prodlem’ s plněním svého závazku, který pro Smluvní stranu vyplývá z Rámcové dohody

anebo platných právních předpisů, jestližejej nesplní řádně a včas.

V případě prodlení Dodavatele s potvrzením Výzvy dle odst. 2.5 Rámcové dohody nebo prodlení Dodavatele

s dodáním požadovaného plnění (Dodávku/Dodávky) dle odst. 4.1 Rámcové dohody výhradně z důvodů

ležících na straně Dodavatele vzniká Odběrateli za nedodržení těchto povinností Dodavatele nárok na

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny předmětného dílčího plnění (tj. hodnoty Prováděcí smlouvy) bez DPH

za každý i započatý clen tohoto prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok Odběratele na náhradu vzniklé

škody.

Vpřípadě prodlení Dodavatele s odstraněním vady dle odst. 5.6 Rámcové dohody výhradně z důvodů

ležících na straně Dodavatele vzniká Odběrateli za nedodržení této povinnosti Dodavatele nárok na

zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,— Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok Odběratele na náhradu vzniklé škody.

V případě prodlení Odběratele s úhradou splatné faktury je Dodavatel oprávněn požadovat a Odbératel je

I

povinen Dodavateli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužne částky za každý i započatý clen prodlení.

Vpřípadě, že Dodavatel poruší smluvní povinnost dle odst. 8.6 a 8.7 Rámcové dohody, má Centrální

zadavatel právo uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun

českých), a to za každýjednotlivý případ porušení.

Smluvní pokuty dle Rámcové dohody jsou splatné sedmý (7.) den ode dne doručení písemné výzvy

oprávněné smluvní strany kjejímu uhrazení povinnou smluvní stranou.

Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní

stranu povinnosti splnit své závazky a nedotýká se nároku na náhradu škody v plné výši dle Rámcové

dohody. Dodavatel má v případě prodlení Odběratele podle odst. 9.4 Rámcové dohody nárok na náhradu

škody a ušlý zisk pouze v případě, není-li tato náhrada škody kryta úroky z prodlení.
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10

Doba trvání a ukončení Rámcové dohody a Prováděcí smlouvy

Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu 1 roku ode dnejejí účinnosti, nebo do okamžiku,

kdy celková hodnota plnění z uzavřených Prováděcích smluv dosáhne Maximální souhrnné ceny dle čl. |||

této Rámcové dohody, podle toho, která ze skutečnosti nastane dříve. O zániku Rámcové dohody z důvodu

vyčerpání předpokládaného finančního objemu bude Dodavatel informovat Centrálního zadavatele, a to ve

lhůtě 2 pracovních dnů ode dne dosažení Maximální souhrnné ceny dle předchozívěty.

Rámcovou dohodu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran podepsanou osobami oprávněnými

kzastupování Smluvních stran, přičemž účinky ukončení Rámcové dohody nastanou k okamžiku

stanovenému vtakové dohodě. O zániku Rámcové dohody takovým způsobem bude Centrální zadavatel

informovat ostatní Odběratele.

Platnost a účinnost této Rámcové dohody není nijak závislá na platnosti nebo účinnosti žádné Prováděcí

smlouvy a zároveň platnost a účinnost Prováděcích smluv uzavřených do konce účinnosti Rámcové dohody

není nijak závislá na platnosti a účinnosti Rámcové dohody.

K ukončení Rámcové dohody výpovědí je oprávněn pouze Centrální zadavatel, a to i bez udání důvodu.

Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi Dodavateli. O vypovězení

Rámcové dohody informuje Centrální zadavatel ostatní Odběratele.

Rámcová dohoda či Prováděcí smlouvy mohou zaniknout odstoupením příslušné smluvní strany, nastanou-

|i okolnosti předvídané ust. § 2002 Občanského zákoníku. Odstoupením se závazek touto Rámcovou

dohodou založený zrušuje pouze ohledně nesplněného zbytku plnění (tj. ex nunc). Smluvní strany si jsou

povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky z Rámcové dohody, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději

však do 30 dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Rámcové dohody. Aniž by byla

dotčena předchozí věta, zůstávají závazky, vyplývající z Prováděcích smluv uzavřených Dodavatelem a

kterýmkoliv odběratelem do okamžiku účinnosti odstoupení nedotčený. O odstoupení kterékoliv Smluvní

strany od Rámcové dohody informuje Centrální zadavatel ostatní Odběratele.

Za podstatné porušení Rámcové dohody Dodavatelem se považuje zejména jednání, kdy:

a) Dodavatel opakovaně (tj. min. 3x po dobu trvání Rámcové dohody) neprovede Dodávku ve lhůtách dle

této Rámcové dohody či do smluveného místa dodání, nezávisle na konkrétním odběrateli;

b) Dodavatel opakovaně (tj. min. 3x po dobu trvání Rámcové dohody) písemně nepotvrdí objednávku dle

čl. 2 Rámcové dohody ve lhůtě dle odst. 2.5 Rámcové dohody, nezávisle na konkrétním odběrateli;

c) Dodavatel opakované (tj. min. 3x po dobu trvání Rámcové dohody) neodstraní reklamované vady ve

lhůtě dle odst. 5.6 této Rámcové dohody, nezávisle na konkrétním Odběrateli.

Odběratel je oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy zejména v případě, že:

a) Dodavatel neprovede Dodávku ani do 10 pracovních dnů od lhůty dle této Rámcové dohody;

b) Dodavatel neodstraní vady plnění ani do 10 pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty stanovené v odst.

5.6 Rámcové dohody.

0 ukončení Prováděcí smlouvy z důvodu odstoupení kterékoliv strany Prováděcí smlouvy je Odběratel

povinen informovat Centrálního zadavatele, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů.

Dosáhne—li plnění z této Rámcové dohody takové výše, že Dodávky není možné provést bez překročení

finančního limitu dle odst. 3.10 Rámcové dohody, má každá Smluvní strana právo od Smlouvy odstoupit.

Ustanovení odst. 10.11 tohoto článku se použije obdobně. Dodavatel se zavazuje, že nepotvrdí objednávku

nad rámec finančního limitu odst. 3.10 Rámcové dohody.

Centrální zadavatel je dále oprávněn odstoupit od Rámcové dohody:
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10.10

10.11

10.12

11.1

11.2

12.1

12.2

a) bude rozhodnuto o likvidaci Dodavatele;

b) Dodavatel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku Dodavatele nebo

bude ve vztahu k Dodavateli vydánojiné rozhodnutí s obdobnými účinky;

c) Dodavatel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin;

d) Dodavatel se stane nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH;

e) poté, co zjistí, že Rámcová dohoda neměla být uzavřena, neboť Dodavatel před zadáním veřejné

zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo

mohly mít vliv na výběr Dodavatele.

Nastane-Ii některý z případů uvedených v odst. 9 písm. a) až d) tohoto článku Rámcové dohody,je Dodavatel

povinen informovat o této skutečnosti Centrálního zadavatele písemně do 2 dnů od jejího vzniku, společně

s informací o tom, o kterou ze skutečnosti jde, a s uvedením bližších údajů, které by Centrální zadavatel

mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od Rámcové dohody. Nedodržení této

povinnosti je podstatným porušením této Rámcové dohody.

Odstoupení od Rámcové dohody, jakož i od Prováděcí smlouvy, musí být učiněno písemně, jinak nemá

právní účinky. Odstoupeníje účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé smluvní straně. V pochybnostech se

má za to, že odstoupení od Rámcové dohody nebo od Prováděcí smlouvy bylo doručeno desátým

kalendářním dnem od jeho odeslání oprávněnou stranou doporučenou poštovní zásilkou nebo desátým

kalendářním dnem od jeho odeslání do datové schránky druhé smluvnístrany při odeslání datovou zprávou.

Ukončením Rámcové dohody, jakož i Prováděcí smlouvy, podle tohoto článku není dotčen nárok na

zaplacení smluvní pokuty nebo úroku zprodlení, pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé

porušením smluvní povinnosti, povinnost mlčenlivosti, práva 2 odpovědnosti za vady a záruky ani ujednání,

které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení této Rámcové dohody nebo

Prováděcí smlouvy.

11

Oprávněné osoby

Každá ze smluvních stran a odběratelé jmenují oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou

zastupovat Smluvní strany a Odbératele v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním

dle Rámcové dohody resp. Prováděcích smluv. Oprávněné osoby Odběratele jsou oprávněné zaslat

Dodavateli výzvu ve smyslu čl. 2 této Rámcové dohody. Oprávněné osoby Dodavatele jsou oprávněné

potvrdit výzvu Odběratele. Oprávněné osoby Odběratele a Dodavatelejsou oprávněné k podpisu Dodacího

listu.

Oprávněné osoby odběratelů jsou evidovány v softwarovém nástroji Centrálního zadavatele, kdy těmto je

umožněno zaslání výzvy ve smyslu čl. 2 této Rámcové dohody. Oprávněné osoby Smluvních stran jsou

uvedeny v Příloze č. 1 této Rámcové dohody. Každá ze Smluvních stran a každý Odběratel je oprávněn

jednostranně změnit své oprávněné osoby. Smluvní strany jsou však povinny na takovou změnu druhou

Smluvní stranu a Odbératele písemně upozornit. Účinnost změny oprávněných osob vůči smluvní straně a

konkrétnímu Odběrateli nastává dnem doručení oznámení o této změně.

12

Součinnost a vzájemná komunikace

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řád né

plnění svých závazků. Každá Smluvní strana je povinna informovat druhou Smluvní stranu o veškerých

skutečnostech, kteréjsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Rámcové dohody.

Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a prostřednictvím

oprávněných osob nebo jimi pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních stran.
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12.3

12.4

13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k Rámcové dohodě, nebo která mají být

učiněna na základě Rámcové dohody, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvnístraně doručena.

Centrální zadavatel prohlašuje, že poskytne Dodavateli veškerou součinnost, nezbytnou pro řádné splnění

této Rámcové dohody ze strany Dodavatele.

13

Řešení sporů

Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně Rámcovou dohodou neupravené se řídí Občanským zákoníkem

a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě

Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat se o smírné vyřešení

těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 893 zákona č, 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že vpřípadě, nebude—li sporná záležitost

vyřešena do šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy k jednání dle odst. 13.2 Rámcové dohody, bude

takový spor řešen místně příslušným soudem.

Pro zamezeníjakýchkoli pochyb smluvní strany konstatuji, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci

českých soudů.

14

Závěrečná ustanovení

Rámcová dohoda představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Rámcové dohody, přičemž

Rámcovou dohodu je možné měnit výlučně písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných

dodatků Rámcové dohody, oboustranně odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou

Smluvních stran.

V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Rámcové dohody či kjeho části podle Občanského zákoníku

jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Rámcové dohody či jeho

částje nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od

ostatních ujednání této Rámcové dohody a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost

ostatních ujednání této Rámcové dohody Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo

neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovem’ či jeho část ustanovením novým, které bude platné,

účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný

nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Rámcové dohody zůstal zachován. Veškerá práva a

povinnosti vyplývající z Rámcové dohody přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje,

na právní nástupce Smluvních stran.

Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními

Občanského zákoníku.

Smluvní strany se zavazují nepřevést jako postupitelé svá práva a povinnosti z Rámcové dohody nebo zjejí

části třetí osobě.

Smluvní strany se dohodly, že § 577 Občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového,

územního nebo jiného rozsahu v této Rámcové dohodě je pevně určeno autonomní dohodou Smluvních

stran a soud není oprávněn dohodu Smluvních stran v tomto smyslu měnit.

Dle § 1765 Občanského zákoníku na sebe Dodavatel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením

Rámcové dohody Smluvní strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně

vědomy okolností Rámcové dohody. Dodavatel není oprávněn domáhat se změny Rámcové dohody v tomto

smyslu u soudu.
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14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

Veškerá oznámení podle této Rámcové dohody musí být učiněna písemně a zaslána oprávněné osobě druhé

smluvní strany prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo doporučenou poštou, případně předána

osobně, není-li v Rámcové dohodě výslovně uvedeno jinak.

Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Rámcové dohody ani před

ustanoveními zákona.

Jednání ve vztahu k Dodavateli činí každý odběratel samostatně, přičemž takové jednání nedopadá na

postavení ostatních Odběratelů ani Centrálního zadavatele. Jednání Dodavatele ve vztahu ke konkrétnímu

Odběrateli nedopadá na postavení ostatních Odběratelů ani Centrálního zadavatele.

Smluvním strany berou na vědomí, že Rámcová dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona

o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění, budou Rámcová dohoda a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na

profilu zadavatele.

Nedílnou součást Rámcové dohody tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Seznam Odběratelů vč. adres, seznam oprávněných osob Smluvních stran

Příloha č. 2 Technická a cenová specifikace

Rámcová dohoda je vypracována v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž 3 (tři) stejnopisy obdrží Centrální zadavatel

a 2 (dva) stejnopisy obdrží Dodavatel.

Doložka: Uzavření této smlouvy schválila rada Statutárního města Ostrava svým usnesením č.

09050/RM1418/125 ze dne 25. 4. 2018.

Smluvnístrany prohlašují, že si Rámcovou dohodu přečetly, že sjejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují

svoje podpisy.

V Ostravě dne ............ V Karviné dne ..............
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Příloha č. 1 Rámcové dohody na dodávku kancelářských potřeb:

SEZNAM ODBĚRATELÚ VČ. ADRES, SEZNAM OPRÁVNĚNÝCH OSOB SMLUVNÍCH STRAN

 

 

 

Oprávněná osoba / osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Třebovice  Ostrava  

č. Název odběratele Adresa IČO

Magistrát statutárního města Prokešovo nám. 8, 729 30

1' Ostrava Ostrava — Mor. Ostrava 00845451

2. Městská policie Ostrava Nemocn'cn' 11/3328' 70200 00845451
Ostrava - Mor. Ostrava

3. ”raimeflékem °bV°du Rynky 277, 725 28 Ostrava 00845451-13
Hostalkowce

, „ „ , d „

4. ”rad m?5t5keh° °bV° " Bazanova 174/4, 720 00 Ostrava 00845451-21
Hrabova

5. af: mEStSkeho ObVOd" Krasne Družební 576, 725 26 Ostrava 00845451-18

6. Úřad městského obvodu Lhotka U Splavu 76/14A’ 725 28 00845451-12
Ostrava

7. ”rag,mes.t$keh° “ved," Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava 00845451-10
Marianske Hory a Huivaky

8. Uradmestskeho obvodu Martmovska 3154/23, 723 00 00845451-19

Martmov Ostrava

9. Urad mestskeho obvodu Cs. armady 325/106, 715 00 00845451-16

Michalkowce Ostrava

Úřad městského obvodu náměstí Dr.E.Beneše 555/6, 729

10' Moravská Ostrava a Přívoz 29 Ostrava 00845451-02

11. Urad mestskeho obvodu Nova Mitrowcka 100/342, 724 00 00845451-06

Bela Ostrava

12. 322d mEStSkEho 0'9ku Nova Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava 00845451-14

13. ”rad mesítSkeho °bV°du Horm’ 791/3, 700 30 Ostrava 00845451-04
Ostrava-Jih

14. Uravd mŠStSkeho ObVOdu Hlučínská 135,725 29 Ostrava 0084545141
Petrkovuce

15. Úřad městského obvodu Plesná Dobroslawcka 83/8’ 725 27 00845451-24

Ostrava

16. urad meStSkeho Obvod” 1. května čp.1, 725 25 Ostrava 00845451-20
Polanka nad Odrou

, I’ . ,

17. Úřad městského obvodu Poruba K lmkowcka 55/28' 708 56 00845451-05

Ostrava

18. urad mŠ'StSkeho ObVOd" Světíovská 2/82, 724 00 Ostrava 00845451-15
Proskowce

19' Urad mestskeho obvodu Pustkovecka 64/47, 708 00 00845451-09

Pustkovec Ostrava

20. urad mŠStSkeho °b."°d” Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava 0084545147
Radvamce a Bartowce

21. urad meStSkEho “bmd“ S'eZSka Těšínská 35, 710 16 Ostrava 00845451-03
Ostrava

22. Urad mestskeho obvodu Stara Junacka 127/343, 724 00 00845451-08

Bela Ostrava

23. Úřad městského obvodu Svinov Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava 00845451-22

24. Urad mestskeho obvodu 5. kvetna 5027/1, 722 00 00845451-23  
 

 



 

p
<

Název odběratele Adresa ičo

Oprávněná osoba / osoby

odběratele
 

 

Úřad městského obvodu Mírové náměstí 1, 703 79

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25' Vítkovice Ostrava 00845451-07

Knihovna města Ostravy, 28.října 289/2, 70200 Ostrava—

26. „ , , . , 97586

prispevkova organizace Moravska Ostrava

Ostravské muzeum, příspěvková Masarykovo náměstí 1/1, 702

27. . , 97594

organizace 00 Ostrava- Moravska Ostrava

Národnídivadio „

, „ , , .| "1 1,702 —

28. moravskoslezske, prispevkova CS egn ,48/ 4 00 Ostrava 100528

. Moravska Ostrava

organizace

Janáčkova filharmonie Ostrava, 28. října 2556/124, 70200

29. „ , , . , 373222

prispevkova organizace Ostrava— Moravska Ostrava

Divadlo loutek Ostrava, Pivovarská 3164/15, 702 00

30. „ , , . , 533874

prispevkova organizace Ostrava- Moravska Ostrava

31. tidova konzervator a Muzicka V\fattova 430/5, 70200 Ostrava- 850021

skoia, prispevkova organizace Privoz

32. Fivrlemvni sko/lka mesta Ostravy, Prokesovo nam. 1803/8, 702 00 71294155

prispevkova organizace Ostrava — Mor. Ostrava

Středisko volného času Korunka

, , ' K ' 4 , 7

33. Ostrava—Marianske Hory, 0mm" 699/. ,9 99 00 75080508
„ , , . Ostrava—Marianske Hory

prispevkova organizace

Středisko volného času

, , „ „' , ť' 1 23 , 7 0

34. Ostrava—Zabreh, prispevkova Gur ievova, 8 /8 003 75080516

. Ostrava - Zabreh

organizace

35. Dum deti almivadezel, Ostrava— M. Maierove 1722/23, 70800 75080541

Poruba, pnspevkova orgamzace Ostrava — Poruba

Středisko volného času, „.

36. Ostrava-Moravská Ostrava, OstrCilova 2925/1? 70200 75080559

„ , , . Ostrava— Moravska Ostrava

prispevkova organizace

Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 898/203, 702 00

37. „ „ , . , 635162

príspevkova organizace Ostrava- Moravska Ostrava

„ "I' _ ,

Cm 'Stek, centru,? pro “eby se Hladnovska 751/119, 71200
38. zdravotmm postizenim Ostrava, . 70631808

„ „ , . Ostrava — Muglinov

prispevkova organizace

Domov pro seniory Kamenec, , ,

, „ „ , Bohuminska 1056/71, 71000

. k 739 Slezska Ostrava, prispev ova Ostrava _ Slezská Ostrava 0631816

orgamzace

DOW" pr? gammy”? OStrÍwa' Rybářská 1223/13, 70900
40. Marianske Hory, prispevkova ., , 70631824

. Ostrava - Marianske Hory

organizace

41. Domov Siunovrat, [Ostrava— Na MiyniCi 203/5, 70200 70631841

Privoz, prispevkova organizace Ostrava — Privoz

Domov Magnolie, Ostrava- . „

42. Vítkovice, příspěvková S|,th|.474/56' 70300 Ostrava 70631859

. Vitk0Vice

organizace

43. Domov Korytko, prispevkova Petruskova129v36/6, 70030 70631867

organizace Ostrava - Zabreh

44‘ Domov Cuikovova, 0strava— Cuikovova 1717/25, 70030 70631875

Zabreh, prispevkova organizace Ostrava- Zabreh

45 Domov SlunecmceOstrava, Opavska 4472/76, 70800 70631883

prispevkova organizace Ostrava - Poruba

46. Detske centrum Domecek, Jedlickova1025/5, 70030 70631956

prispevkova organizace Ostrava —Zabreh

' ' ' N 7 O —

47. AKORD & POKLAD, s.r.o. names“ 5 p 1' 00 3 osm“/a 47973145  Zábřeh  
   



 

 

 

Oprávněná osoba / osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

č. Název odběratele Adresa IČO „
odberatele

, . Poděbradova 494/2 70200

48. k . . ,’Dopravm podm Ostrava a 5 Ostrava _ Moravska Ostrava 61974757

., „ 28.října 2556/124 702 00

4 . D k It . . ', 479 um u ury mesta Ostravy, a s Ostrava _ Moravska Ostrava 151595

k' _

50. Krematorium Ostrava, a.s. Tes'ns, a 710’ 710 07 OStrava 25393430
Slezska Ostrava

51. Ostravske mestske lesy a zelen, A.!3roze 3124/2, 700 30 Ostrava 25816977

s.r.o. - Zabreh

, , Černá louka 3235, 70200
52. Ostravske vystavy, a.s. Ostrava _ Moravská Ostrava 25399471

53. Ostravsky mformacm serVIs, Jureckova 1935/12, 702 00 26879280

s.r.o. Ostrava — Moravska Ostrava

F 'd k ' 6 44 71

54. 020 Ostrava s.r.o. ry ec a 80/4 ' 9 OO 62300920
Ostrava— Kunc1ce

55. Sportovni a rekreacnl zanzem Ckalovova 6144/20, 708 00 25385691

mesta Ostravy, s.r.o. Ostrava - Poruba

56. VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. RUSka 307,7/„135' 700 30 25911368
Ostrava—Zabreh

Centrum kultury a vzdělávání , „,

, „ „ , Sokolska trida 175/26, 70200

7.5 Moravska Ostrava, prispevkova Ostrava _ Moravská Ostrava 68917066

organizace

58. Centrum socralmch sluzeb . Prubezna 6222/122 , 708 00 71216642

Poruba, prlspevkova orgamzace Ostrava—Poruba

59. Telchrucke sluzby Ostrava — th, Kpt. Vajdy 3202/6 , 700 30 66739331

prispevkova organizace Ostrava — Zabreh

60 Technické služby Moravská Harantova 3152/28, 70200 97381

' Ostrava a Přívoz, p.o. Ostrava - Mor. Ostrava

61. Materska skola U 0voru, U Dvoru 22a, 709 00 Ostrava - 70984174

pnspevkova orgamzace Marianske Hory

Mateřská škola Ostrava -

„ v , M ' k’ 1423,72 O

62. Martinov, prispevkova artmovs a 3.5 / 30 71004629
. Ostrava — Martmov

orgamzace

Mateřská škola Ostrava-Nová

„, v , N P| ' ' 2, 4 0 t _

63. Bělá, Na Pláni 2, prrspevkova a ,an} 609/ 72 00 S rave 70999457
, Nova Bela

orgamzace

64. Materska skola Ostrava-Plesna - Dobroslavncka 42/4, 725 27 70991081

prlspevkova organlzace Ostrava - Plesna

Mateřská škola Ostrava—Polanka

, |.Malo t k' 124, 725 25

65. nad Odrou, Malostranska 124, u s fans a 75029171
„, , , . Ostrava - Polanka nad Odrou

prispevkova orgamzace

Mateřská škola Ostrava-

„, , T”' k' 206 27 ,716 00

66. Radvanice, Tesmska 279, ems a / 9. 70987742
„, „ , . Ostrava - Radvamce

prlspevkova orgamzace

67. Mvaterska skola Ostrava—“Stara Blanicka 154/180, 724 00 75084481

Bela, prlspevkova organlzace Ostrava - Stara Bela

Mateřská škola Ostrava-

, . . , P oko V l'k ’h 42 37, 703

68. VltkOVIce, Prokopa Velrkeho 37, r pa 9' (Ý ° . 5/ 75027402
„ „ , . 00 Ostrava — Vltkowce

prispevkova organlzace

Mateřská škola "Klubíčko"

' „ , “ k'49 2 ,7200

69. Ostrava - Hrabová, Prlborska 28, PM)“ a 6/ 8, 0 70989079
„, „ , . Ostrava — Hrabova

prlspevkova organlzace

Mateřská škola Ostrava- „

„ ' J | 2 708 OO

70. Poruba, Jana Soupala 1611, ana Soupa a 1611/ ' 70984671 příspěvková organizace  Ostrava - Poruba   
 

 



 

Oprávněná osoba / osoby

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

č. Název odběratele Adresa IČO „
odberatele

Mateřská škola, Ostrava— ,

71. Poruba, Nezvalovo nám. 856, Nezvalovo nam“ 856/1' 708 00 70984379
„ „ , . Ostrava - Poruba

prrspevkova organizace

Mateřská škola Ostrava—

' t S 1 4 10

72. Poruba, Oty Synka 1834, o V ynka 83 / ’708 00 70984689
„ „ , . Ostrava - Poruba

prrspevkova organizace

Mateřská škola Ostrava—, k ,

73. Poruba, Sokolovská 1168, SO OIOVSka 1168/8’ 708 00 70984654
„ „ , . Ostrava — Poruba

pnspevkova organrzace

Mateřská škola Ostrava—, , .. , 4' 7

74. Poruba, Ukrajinská 1530-1531, Ukra’mSka 1530/ 08 00 70984662
„, „ , . Ostrava - Poruba

prlspevkova organizace

Mateřská škola Ostrava-

' , v. M k k’ , 7
75. Poruba, v. Makovskeho 4429, a OVS eho 4429/8 08 00 70984697

„ „ , . Ostrava - Poruba

prrspevkova organlzace

Základní škola a mateřská škola “|

76. Ostrava, Ostrčilova 10, OSW ova 2557/101702 00 61989037
„ „ , . Ostrava — Moravska Ostrava

prrspevkova organrzace

Základní škola a Mateřská škola „ ,

, , „ , 3 ,
77. Ostrava—Krasne Pole, Druzebnl Druzebnl 3 W125 725 26 71005081

„ „ , . Ostrava — Krasne Pole

336, prrspevkova organrzace

Základní škola a mateřská škola

. „ „ , B'l k' 1 ,72100 -

78. Ostrava-Svmov, prlspevkova lovec a O Ostrava 70641871

. Svmov

orgamzace

Základní škola Heleny Salichové

Ostrava-Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 816/28, 725

7 . , 7

9 Heleny Salichove 816, 25 Ostrava - Polanka nad Odrou 5029162

příspěvková organizace

Základní škola Ostrava—

, , . J k 12 8, 709

80. Marianske Hory, Gen. Janka Gen .8,“ a, O 00 Ostrava 70984158

„, „ , . - Marlanske Hory

1208, prrspevkova organizace

81. Zalfladnlv5kola Slezska Ostrava, Pe5166/1, 712 00 Ostrava - 70995371

Pe5| 1, prlspevkova orgamzace Muglmov

Základníškola Ostrava-Nová . . ,

„ , . . , t ,
82. Bela, MltrOVIcka 389, M' rOV'Cka 7543809 ,724 00 70999465

„, „ , . Ostrava — Nova Bela

prrspevkova organizace

Základní škola Ostrava—
, V hl'k'h 4 15,7160

83. Radvanice, Vrchlickeho 5, " 'C e O O /. 0 70987700
„ „ , . Ostrava - Radvanrce

prrspevkova organrzace

84. Zakladm skola Ostrava-Stara Junacka 700/1/1217124 00 61989169

Bela Ostrava - Stara Bela

Základní škola Ostrava- „

, , „ l 6, 70 -

85. Vltkowce, Salounova 56, Sa ounova 5 3 00 Ostrava 75027411

„ „ , . Vltkowce

prlspevkova organrzace

Základní škola Ostrava—

, ' , k ' 4 , 7

86. Hrabova, Paskovska 46, Pas (”Ska 110/ 6, 20 00 70989061
„ „ , . Ostrava — Hrabova

pnspevkova organizace

Základníškola Ostrava—Poruba

, ' „, „ , ' B lh ká 1532 23, 708 00

87. Bulharska 1532, pnspevkova u ars / 62348337

. Ostrava — Poruba

organrzace

Základníškola Ostrava—Poruba

„ , „', „ , ' thk’ 1 2,7080 -

88. Detska 915, prrspevkova e s a 9 5/ O OStrava 64628329 organizace  Poruba   
 



 

s
“

Název odběratele Adresa

v Oprávněná osoba / osoby

odběratele
 

89.

Základní škola, Ostrava-Poruba,

I. Sekaniny 1804, příspěvková

organizace

!. Sekaniny 1804/15, 708 00

Ostrava — Poruba

70984786

 

90.

Základní škola generála Zdeňka

Škarvady, Ostrava—Poruba,

příspěvková organizace

Porubská 831/10, 708 00

Ostrava - Poruba

62348299

 

91.

Základníškola, Ostrava—Poruba,

Ukrajinská 1533, příspěvková

organizace

Ukrajinská 1533/13, 708 00

Ostrava — Poruba

64627896

 

 92.  Ostravské komunikace, a.s.  Novoveská 1266/25, 709 00

Ostrava — Mariánské Hory  25396544

 

 

 



Příloha Č. 1 Rámcové dohody na dodávku kancelářských potřeb: TECHNICKÁ A CENOVÁ SPEClFlKACE

Název výrobku (obchodní označení / značka, podrobný

Název a specifilrace poloiky MJ popis výrobku)

ks

záznamová, formát A5, pevné deskv, 96-100 listů, lepená vazba, různé motivy, ks

 

psací, formát A5, boční spirála, perforace a děrování pro ardiivaci, recyklovaný

, 50 listů, linkovaný

záznamová, formát A4, pevné desky,192 - 200 listů, šíta' vazba, různé motivy,

kroužkový, formát A5, linkovaný, PVC obal, čtyřkroužková mechanika,

100 listů, různé motivy, např. jako karís blok

psací, formát A4, horní spirála, bílý bezdřevý papír, 50 listů, čtverečky

I

papiru,

40

96-100

psad, pm tabuli Flip Chart, 95x68cm, barva bílá, čistý, 20 listů

psací, pro tabuli Flip Chart, velikost tabule 95x68cm, barva bůá, čistý, 20 listů

psací, formát A4, boční spirála, perforace a děrování pro archivací, recyklovaný

, 50 listů, linkovaný

564, formát AS, školní sešit vyrobený Z recyklovaného papíru. 60 listů, různé

linkovaný

psací, formát A4, poznámkový, lepená horní hrana, recyklovaný papír, různé

čtverečky, SD listů

513, A5, linka 12 mm, 10 listů, bezdřevý papir speciálně určený pro nácvik psaní.

kroužkový, formát A4, linkovaný, PVC obal, čtyřkroužková mechanika,

100 listů, různé motivy

644, formát A6, školní sešit vyrobený z bezdřevého papíru, 40 listů, různé motivy,

512 bezdřevý papír A5,s pomocnou línkou,10listů

psací, formát A4, horní spirála, bílý bezdřevý papír, 50 listů, čistý

psací, formát A4, boční spirála, 50 listů, linkovaný

445, formát A4, školní sešit vyrobený z bezdřevého papíru, 40 listů, různé motivy,

445, formát A4, recyklovaný, 40 listů, různé motivy, čtverečkovaný

psací, formát A5, boční spirála, 50 listů, linkovaný

psací, formát A6, poznámkový, lepená horní hrana, recyklovaný papír, různé

50 listů

S45, formát AS, školní sešit vyrobený z recyklovaného papíru, 40 listů, různé

čtverečkovaný

A4,

záznamová 55105, formát A5, pevné desky, 96-100 listů, lepená vazba, různé

Čtverečkovaná

psací, formát A6, horní spirála, bílý bezdřevý papír, 50 listů, linkovaný

záznamová 65104, formát A6, pevné desky, 100 listů, šitá vazba, různé motivy,

spisové A4, nepotažene, s tkanícemi, tvrdá lepenka

WP

PVC, formát A4, rychlovázaci mechanizmus, čelní strana transparentní

mix barev

5

kartónové desky, formát A4, typ RIC, rychlovázaci mechanizmus, závěsný

pořadačů, mix barev 
 



   

  

Příloha č. 1 Rámcové dohody na dodávku kancelářských potřeb: TECHNICKÁ A CENOVÁ SPECIFIKACE

    

 

  

Název výrobku (obchodní označení/ značka, podrobný

popis výrobku)

  * Název a specll'llúce položky MJ

  

 

  plastový, polypropylen, typ ROC, čelní strana průhledná, formát A4,

mechanizmus, mix barev

  

   

 

na výkresy, A4

na výkresy, A3

  

 

svislé, záložkové, A4, tvrdé plastové desky, různé barvy  

   

 

korekční s vyměnitelnou náplnl, šíře stopv 4,2mm

  

 

folie A4 - čirá, A4, 125 až 150 mic, balení 100 ks

box na spisy, fomát A4, plastová, transparentní, mix barev

  

 

folie A4 ~ čirá, M, 80 mic, balení 100 ks

  

   

 

kancelářské, délka 18 až 21 cm, nerezová ocel, plastová madla

  

 

samolepící, A4, rozměr 70 x 36 mm, bílé, balení 100 ks archů

spona, 25mm, looks  

 

záložky, plastové, 25x43mm, různé barvy

  

   

 

samolepicí, A4, rozměr 192x61mm, bflé, balení looks archů

 

  

samolepící, A4, rozměr 105 x 74 mm, bílé, balení 100 ks archů

  

 

do sešívačky, 24/6, zinek, bal 1000 ks (např. jako RON)

spona, 28 mm, 100 ks  

   

 

archivační, přenašeč, 50 ks, kapacita 600 listů

  

 

klip, 25mm, balení 12ks, různé barvy

 

  

desky s rychlosvorkou, A4 30 listů, různébarvy

klip, 32mm, balení 12ks, různé barvy  

 

do sešívačky, 24/8, zinek, bal 1000 ks  

   

 

samolepící, A4, rozměr 38K21,2mm, bílá, balení looks archů

  

 

spona, 50mm, balení looks

nástěnkové, barevné, balení looks  

 

samolepicí, A4, rozměr 99x38J Imm, bila', baleni 100ks archů

  

   

 

prstů s glycerinem, plastové pouzdra, 20g

  

 

klip, 15mm, balení 12ks, různé barvy

klip, 19mm, balení 12ks, různé barvy

 

    

 

drátků

  

 

spona, 75 mm, 100ks

  

 

nůžky, délka 15 ai 16 cm, nerezová ocel, plastová madla

samolepící, M, rozměr 80x47mm, bílé, baleni looks archů

 

    

   

 

samolepicí A4, rozměr 68x47mm, bílé, balení mois archů

  

 

samolepící, A4, rozměr 105x70 mm, bílé, balení 100 ks archů

 

  

samolepící A4, rozměr 52,5x21,2mm, bílé , baleni looks archů

samolepící, A4, rozměr 105 x 37 mm, bílé, balení 100 ks archů

  

 

na nástěnku, s plastovou hlavičkou, barevné looks

  

   

 

do kleští, kotouč, 25x16mm, bílá

  

 

školnl s kulatou špičkou, 13cm, nerezová ocel, plastová madla

modelovací podložka, formát A3, plastová

  

 

na otevření obálky, 21cm, kovová čepel, plastové madlo,

  

   

 

do sešívačky, 24/10, zinek, bal 1000 ks (např. jako RON)

záložky,plastové, rozměr 11,9x43,2rnm, balení SOks, různé barvy

  

   

 

plastový, na mění kovové sponky,

  

 

školní s kulatou špičkou, 11cm, nerezová ocel, plastová madla

nůžky, délka 13 až 14 cm, nerezová ocel, plastová madla

  

   

 

samolepicí, M, rozměr 105x42,3 mm, bílé, baleni 100 ks archů

  
na otevření obálky, 18cm, kovová čepel, plastové madlo, balení 10ks

 
 



 

Příloha č. 1 Rámcové dohody na dodávku kancelářských potřeb: TECHNICKÁ A CENOVÁ SPECIFIKACE

Nám a specifikace položky Nu Nam i k"

s ručkou, kancelářská, zvětšení 5x, průměr 75mm

modelovací podložka, formát A4, plastová

prstů s houbičkou, plastové pouzdro

, rotační, plastový, zooks plastových pouzder : 400ks vizitek, možnost rozsirení

náhradními listy

kovové ořezávátko, bez zásobníku

s

psací, pro tabuli Flip Chart, rozměr 98 x 65 cm, barva bílá, 25 listů

koš, plastový, kulatý, barva: černá, objem l$l

s se

na tužky,plastový, rozměry: 74x95x74mm

odpadkový, plastový, kulatý, barva: černá, objem 10I

A4, plastový, rozměr 250x70x320mm, různé barvy

psací A4, jednodesková, kovová svorka na horní hraně, plastová, různé barvy

houba na bílou tabuli s vyměnitelným íilcem, rozměr 14,5x4k4cm

magnet, 30mm, barevná povrchová úprava, mix barev, loks v balení

na tužky, kulatý, drátěný, rozměr 95x85mm

s

magnet, 20mm, barevná povrchová úprava, mix barev, loks v balení

magnet, 30mm, barevná povrchová úprava, mix barev, 6ks v balení

nůž 18 mm, zatahování břitů pomocí palcového tlačítka, různé barvy

do kroužkového vizitkáře, náhradní kapsa, A4, transparentní, balení mks

odpadkový, drátěný, kulatý, barva: černá, objem 13I

v tyčínce, vysouvací, tuhé, vhodné pro lepení papíru 203 (např. jako Kares)

vysouvací, tuhé 403 (např. jako Pelikan)

páska PP, šíře 48 mm, návin 66 m, transparentní

páska, oboustranná, 19mm/5m, extra pevná

guma ve

páska, šíře 38 mm, návin 66 m, hnědá

páska tzv. Izolepa, šíře 15 mm, návin 33 m, transparentní

tekuté 130 g (např. jako Herkules)

páska tzv. Izolepa, šíře 25 mm, návin 33 m, transparentní

páska, šíře 19mm, návin 33mm, transparentní

páska, šíře 25mm, návin 66mm, transparentní

páska, papírová, šíře 50 mm, návin 50m, 
páska, šíře 15mm, návin 33m, transparentní

lepidlo 30g (napi jako Herkules)

páska, šíře 12mm, návin 10m, transparentní

pasta vtubě, bílá, 50g, vhodné do kanceláře, školv a domácnosti, netoxická a po

snadno odstranitelne' vodou.

C5, samolepící s krycí odtrhávací páskou, rozměry 162 x 229 mm, bílá, balení

DL, samolepicí s krvd odtrhávací páskou, poštovní, rozměry 110 x 220 mm, bílá,

balení 1000ks

C4, tašková poštovní obálka, samolepía' se snímatelnou páskou, bílá, rozměr

x 229 mm, balení 250ks

mm,

B4, tašková,rozměrv 353 x 250 mm, z přírodního sulfátu s textilní mřížkou,

neroztrhnutelná

C6, poštovní, samolepící s krycí odtrhávací páskou, rozměry 162 x 114 mm, bílá,

balení mocks

 

popis výrobku)

Iman., ‘ L '
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Název výrobku (obchodni označení! značka, podrobný

Název a spaclllkace položky . MJ popis výrobku)

B4, tašková poštovní obálka, křížové dno, samolepící, sulfát hnědý, rozměr

mm, nebělena', balení 100 ks,

C6, samolepící, poštovní, rozměry 162 x 114 mm, bílá, bezdřevá, balení 1000ks

DL, samolepící, okno na pravé straně, rozměry 110 x 220 mm, bílá, bezdřeva',

IODOks

C5, poštovní, samolepící, rozměry 152 x 229 mm, bílá, bezdřevá, balení socks

BS, tašková poštovní obálka, sulfát hnědý, rozměr 176 x 250 mm, balení 500ks

DL (3/6, vlhčicí, okno na pravé straně, rozměry 114 x 229 mm, bílá, bezdřevá,

mocks,

na CD,

bublinková, formát A5, rozměr vnitřní 3180 x 265 mm, protinárazová

obálka, samolepící

Dl, samolepící s krycí odtrhávaci páskou, rozměry 114 x 229 mm, bílá,

balení 1000ks

na mm,

mm,

M, prospektový, EURO obal, "U", formát A4, hladký a transparentní povrch,

looks, 50 mic,

pořadač A4, potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z vnitřní

hřbet 75mm, otvor pro snadnou manipulaci, kapacita 500Iístů, černý

kapsový, formát A4, s kapsou, kartonové desky, hřbet 75 mm, uložení

bez zavěšení , černé

A4, PVC, zakládací "I." íry', hrubý, transparentní, balení 10 ks, palcový výřez, 150

A4, prospektový, EURO obal, 'U', formát A4, PH 002, kapacita 50Iístů, matný

povrch, balení 100ks, 42 mic

A4, prospektový, EURO obal, 'U", formát A4, hladký a transparentní povrch,

looks, 150 mic,

A4, prospektový s klopou, EURO obal, transparentní povrch, kapacita 50 listů, PH

balení 50ks, 110 mic,

pořadač A4,potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z vnitřní

hřbet 75mm, otvor pro snadnou manipulaci, kapacita 500listů, modrý

pořadač AA, potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z vnitřní

hřbet 75mm, otvor pro snadnou manípulad,kapacita 5001lstů, červený

pákový, oeloplastový,uzavírací mechanismus dokumentů, format A4, hřbet 80

žlutý

A4, prospektový, EURO obal, “U“, formát A4, PH 002, kapacita Solistů, matný

povrch, balení 100ks, 42 mic

pákový, celoplastový,uzavírací mechanismus dokumentů, formát A4, hřbet 80

červený

pořadač A4, potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z vnitřní

hřbet 50 mm, otvor pro snadnou manipulaci, kapacita 350 listů, černý

A4, PVC, zakládací "L", čirý, hrubý, transparentní, balení 100 ks, palcový výřez,

mic

kroužkový, formát A4, z kvalitního prešpa'nu 680 g/m‘, hřbet 23 mm,

16 mm, mix barev

pákový, celoplastový,uzavírací mechanismus dokumentů, formát A4, hřbet 80

modrý

pořadač A4, potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z vnitřní

hřbet SO mm, otvor pro snadnou manipulací, kapacita 350lístů, modrý

A4, WC, zakládací ”L“, různé barvy, transparentní, hrubý, palcový výřez, 150 míc

pákový, celoplastový,uzavirací mechanismus dokumentů, formát A4, hřbet 80

zelený

pořadač A4, potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z vnitřní

hřbet 75mm, otvor pro snadnou manipulaci, kapacita 500lístů, žlutý

pořadač A4, potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z vnitřní

hřbet 75mm. otvor pro snadnou manipulaci, kapacita soolístů, zelený

pákový, celoplastový,uzavírací mechanismus dokumentů, formát A4, hřbet so

černý

pořadač A4, potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z vnitřní

hřbet 50 mm, otvor pro snadnou manipulaci, kapacita 350 listů, červený
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závěsný, formát A4, závěsný mechanizmus, kartonové desky, hřbet B cm, mix

reliéf mramor nebo prešpán, černý

pákový AS, na výšku, hřbet 75 až 80 mm, mix barev

čtvřkroužkový, formát A4, plastový, hrana 40mm (i me), kroužky 25 mm

modrý

kroužkový, formát A4, z kvalitniho prešpa'nu 680 g/rn‘, hřbet 23 mm,

16 mm, mix barev

čtyřkroužkový, formát A4, plastový, hrana 50mm, kroužky 30mm, černý

B4, PH 203, síla 110mic, tvar "U', euro uchycení, formát B4, transparentní, baleni

pořadač A4, potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem 1 vnitřní

hřbet 50 mm, otvor pro snadnou manipulaci, kapacita 350 listů, žlutý

I a

A5, PVC, zakládací "L", čirý, transparentní, balení 100 Ks, palcový výřez, 115 mic

pořadač A4, potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z vnitřní

hřbet 50 mm, otvor pro snadnou manipulaci, kapacita 350 listů, zelený

dvoukroužkový, formát A4, karton a plast, hrana 40mm (: 2mm), kroužky

(i 1mm), žlutý

čtyřkroužkový, formát A4, plastový, hrana 40mm (i 2mm), kroužky 25mm lt

lelený

A4, prospektový, EURO obal, U", formát A4, hladký a transparentní povrch,

looks, 75 mic, různé barvy

kroužkový, formát A4, z kvalitního prešpánu 680 g/m’, recyklovaný, hřbet 23

dvoukroužkovy' 16 mm, mix barev

dvoukroužkový, formát A4, karton a plast, hrana 40mm (! 2mm), kroužky

(: 2mm), červený

čtyřkroužkový, formát A4, plastový, hrana 50mm, kroužky 30mm, červený

pákový A5, na šířku, hřbet 75 až 30 mm, mix barev

dvoukroužkový, formát A4, karton a plast, hrana40mm (! 2mm), kroužky

(: Imm), modrý

A4, prospektový, EURO obal, "U", formát A4, hladký a transparentnl povrch,

looks, 75 rn íc, čirý

dvoukroužkový, formát A4, plast, hrana 40mm (Hmm), kroužky 25mm

bílý

čtyřkroužkový, formát A4, plastový, hrana 40mm (22mm), kroužky 25mm

červený

dvoukroužkový, formát A4, karton a plast, hrana 40mm (: 2mm), kroužky

(& 2mm), černý

A5, prospektový, EURO obal, formát AS, matný, PH 301, baleni looks, 42míc

čtyřkroužkový,fon-na't A4, plastový, hrana 40mm (: me), kroužky 25mm

černý

na CD, EURO obal, polypropylen, čirý, kapacita 4 ks CD, balení 10 ks

mapová tříklopá, tvrdý papír, formát A4, neprůhledné, různé barvy

mapová tříkíopá s gumou, PVC, formát A4, neprůhledné, různé barvy

PP, 12500dtex, gramáž 250g, návin 100m

krabice, rozměr: 330x230x75mm, různé barvy

plastový, pro vazbu dokumentů, průměr 12,5 mm, kapacita 56-80 listů A4/80g,

looks, cca 21 kroužků, min. čtyři barvy: bílá, červená, černá, modrá

čirá, A4, přední strana kroužkové vazby, balení looks

plastový, pro vazbu dokumentů, průměr 10 mm, kapacita 41-50 listů A4/80g,

looks, call kroužků, min. čtyři barvy: bílé, červené. černá, modrá

krabice, rozměr: 410 x 260 x 110 mm, uzavíratelná, hladká lepenka 1300

lněný, potravinový, gramáž 40 g, cca 60 rn, bllý

krabice, rozměr: 330 x 260 x 110 mm, přírodní, tvrdá lepenka

mapová s gumou, PVC, formát A4, průhledná, transparentní

mapová bez klopy, tvrdý papír, formát A4, nepn'ihledná, různé barvy

kartonové, A4,Ieštěná, zadní strana kroužkové vazby, 250g/m2, různé barvy,

. bílá, červená, modrá, černá

PP, 7800 dtek, gramáž 1005, cca 124m 
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plastový, pro vazbu dokumentů, průměr 4 mm, kapacita 2-20 listů All/803,

looks, cca 21 kroužků, min. čtyři barvy: bílá, červená, černá, modrá

krabice, rozměr: 305x230x75mm, různé barvy

plastový, pro vazbu dokumentů, průměr 19 mm, kapacita 121-150 listů

balení 50ks, cca 21 kroužků, min. čtyři barvy: bílá, červená, černá, modrá

 

plastový, pro vazbu dokumentů, průměr 16 mm, kapacita 101-120 listů

balení looks, cca 21 kroužků, min. čtyři barvy: bílá, červená, černá, modrá

plastový, pro vazbu dokumentů, průměr 14 mm, kapacita 84-100 listů A4/80g,

looks, cca 21 kroužků, min. čtyři barvy: bílá, červená, černá, modrá

plastový, pro vazbu dokumentů, průměr 6 mm, kapacita 11-20 listů AII/803,

looks, cca 21 kroužků, min. čtyři barvy: bílá, červená, černá, modrá

plastový, pro vazbu dokumentů, průměr 25 mm, kapacita 181—210 listů

balení SOks, cca 21 kroužků, min. čtyři barvy: bílá, červena, černá, modrá

se svislými záložkami, A4, plastové, barvy: černé, modré

prešpánové s kovovou rychlosvorkou, A4, barvy: modrá, zelená, červené

plastový, pro vazbu dokumentů, průměr 8 mm, kapacita 21—40 listů Ant/805

10%, cm 21 kroužků, min. čtyři barvy: bílá, červená, černá, modrá

plastový, pro vazbu dokumentů, průměr 28 mm, kapacita 205-240 listů

balení $0ks, cca 21 kroužků, min. čtyři barvy: bílé, červené, černá, modrá

samolepící, rozměr 76x76mm, 100listů bloku, různé barvy

samolepící, rozměr 20x50mm, 50|istů, různé barvy, 4 bloky v balení

poznámkové, tzv. špallček, lepená, bllá, rozměr 90 x 90 x 45 mm, do

krabiček

samolepící, rozměr 38x51 mm, 3 x 100 listů bloku, neonové barvy

poznámkové, nelepená, bílá, rozměr 90x90x90mm, do krabičky

samolepicí, rozměr 38x51mm, 12x100 listů, různé barvy

samolepící, rozměr 76x127mm, 100 listů bloku, různé barvy

samolepící, rozměr 38x51mm, 100Iistů, různé barvy

samolepící, rozměr 50 x 50 mm, 250 listů bloku, balení 3ks bloků, barva žlutá

samolepící, rozměr 20x38mm, 501istů, různé barvy, 4 bloky v balení

samolepící, rozměr 38x51mm, leoolistů, různé barvy

samolepící, rozměr 38x51mm, 5X60Ilstů, různé barvy, S barev

šíře 0,3mm, plastové tělo s ergonomickou dolní části pro lehké a příjemné

různé barvy (např, jako Centropen 4621)

pero pro

pero se stiskacím mechanismem, plastové tělo s pogumovanýrn úchopem,

náplň, šíře stopy: 0,3mm, hrot: 0,5mm, barva náplně: modrá, černá

zvýrazňovačů, seříznutý hrot, signální barvy, pro zvýraznění drobně psaných

ventilační víčko, šíře stopy 1 - 3,5 mm.

kulaté plastové tělo a ventilační uzávěr v barvě náplně. Ergonomická

úchopová část Válcový hrot odolný proti zatlačeni. varatelný inkoust.

stopy 1 mm,sada 6ks, (např. Centropen 7550)

kulaté plastové tělo a ventilační uzávěr v barvě náplně, Ergonomická

úchopová část. Válcový hrot odolný proti zatlačení. Vypratelný inkoust.

stopy 1 mm, např. Centropen 7550, sada 12ks

na textil, stopa 1,8mm, zdravotně nezávadnýúako Centropen 2739)

,šiře 0,6mm,plastové tělo a uzávěr, vhodný pro fólie, plast, sklo, n‘Jzné barvy

_ jako Centropen 2636)

plastové tělo, šíře hrotu 0,5mm, s gumou, stiskací mechanismus

užka grantová, gradace 2, tvrdost HB, s gumou, ohebná, dřevěná

seřlznutý hrot, signální barvy, pro zvýraznění drobně psaných řádků. Šíře

1 - 3,5 mm,
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měkká, guma na gumování, bílá, mazání grafitových čar

na stopy za

šíře 0,3rnm, vhodný k technickému kreslení, skicování, permanentni,s

úchopovou částí, různé barvy (např. jako Centropen 2531)

, “ 'vbarvě. " " ' ‘L ' navšechny

papíru, ventilační chránítko, klínový hrot, šíře stopy: 14,6mm, barvy: růžová, ks

zelená, žlutá

šíře 0,1mm, vhodný k technickému kreslení, skícování, permanentnl,s

úchopovou části, různé barvy (např. jako Centropen 2631)

na bilé tabule, sire stopy 1,5-3mm, za sucha stíratelný,různé barvy

na tabule Flip chart, bílé tělo, kulatý hrot 1,5-4,Smm, sada 4 barev

plastové tělo v barvě inkoustu, signální barvy, vysoká odolnost proti

i v otevřeném stavu (až 48 h). Inkoust na vodní bázi, nerozmazáva text,

hrot, šíře stopy 2 nebo 5 mm, barvy: růžová, modrá, zelená, oranžová, žlutá

(fix), kulaté plastové tělo, ergonomická trojúhelníková úchopová část, šíře

1 mm (např. jako Centropen 7550)

mikrotužka kombinace kov—plast, barevný plášť: červená, černá, modrá,

úchyt, šíře hrotu 0,5mm,

šíre 0,7mm,vhodný ktechnlckému kreslení, skicováni, permanentní,s

úchopovou částí, různé barvy (např. jako Centropen 2631)

se širokým a lesklým tělem na bázi inkoustu pro jemné a pohodlné psaní,

0,3mm, na bázi inkoustu, barva: modrá, černá (např. jako Lyreco)

pero,

do kuličkového pera, šířka hrotu 0,7 mm, šírka stopy 0,27 mm,

pero S

pero, plastové, transparentní barva těla, vyměnitelná náplň, různé barvy

barva náplně: modrá, černá

kuličkové, gelové, černé, hrot 0,5 mm, gelová náplň, gumový úchop, průhledné

plastove tělo, černá barva inkoustu, vyměnitelná náplň, stopa náplně

1200 m

kuličkové, gelové, modré, hrot 0,7 mm, gelová náplň, gumový úchop, průhledné

plastové tělo, modrá barva inkoustu, vyměnitelná náplň, stopa náplně

1000 m

do gelového pera, šíre stopy 0,5mm, barvy: modrá, černá

pero, plášť s gumovým úchopem, barva náplně: modrá, černá, šířka hrotu

7 mm, šířka stopy 0,27 mm

guma na gumování, kombinovaná, bílomodrá, mazání inkoustu a grafitových čar

guma na

rojúhelník s ryskou, pravítko, transparentní, plastové, strana 16cm

užka mechanická typu "Versatil“, kovové tělo, hrotitko pro ořezání tuhy

namáčecl razítko, tvar datumu je DD. MM. RRRR.

barva, pro podušky, 27ml, barvy: zelená, modrá, černá

barva, pro podušky, 25ml, barvy: zelená, modrá, černá

poduška č.2 - střední, rozměr 120x60 mm : 20 %, pro namáčení razítek

poduška č.3 - střední, rozměr 75x50 mm 3 20 %, pro namáčenl ratítek

poduška č.1 - střední, rozměr 155x80 mm 1 20 %, pro namáčení razítek

30 listů, kovová s plastovými doplňky, ergonomický tvar, hloubka

papíru 55 mm, drátky č. 24/6

kapacita 25 listů, kovová s plastovými doplňky, uzavřený a otevřený typ

hloubka vložení papíru cu 60mm, drátky č. 24/6

5 plochým sešívánim, kapacita 50 listů, drátky č. 24/6, 24/8, hloubka vkládání

cca 60 mm.

robustní hliníkové součásti, : přiložnlkem pro různé lormáty, přidržovač

pro úsporu mista, přlložník až do formátu A3, kapacita 65 listů

\! Kčbez DPH
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děrovačka s pravítkem, aretace horního dílu, celokovová s plastovým povrchem,

65 listů.

kovová, kapacita děrování 40 listů, patentovaný úchyt snižující sílu nutnou

děrování, příložník, zámek ramene.

:.

děrovačka, plastová, kovový mechanismus,rozteč mezi otvory 8 cm,

na papíry různých rozměrů. kapacita 10 listů.

 

sešívačka, Možnost regulace hloubky vkládání papíru do 55 mm, Drátkv 23/6,

23/10, 23/13, na 25 - 100 listů,

kapacita 10 listů, plastové tělo, hloubka vkládání papíru 50 mm, drátky č. 10.

děrovačka, plastová, kovový mechanismus,rozteč mezi otvory 8 cm,

na papíry různých rozměrů. kapacita 20 listů.

školní, bílá, balení 100ks

školní, barevná, balení 10ks

tabelační 24 x 12, oddělitelná perforace, barva bílá, bez kopie, 2000 ks v balení

kreslící, A4, 1803, balení 200 listů, bílý

barevné, A4, sada, 20 listů, syté barvy

kotouč, 76/60/12, tennocitlivý

.

A4 20 listů

A4, tiskový, aux/m2, intenzivní barva, 500listů

A4, tiskový, Bog/m2, pastelové barvy, 500Iístů

kotouč, 80/80/12, termocítlívý

listová, děrovaná, A4, linkovaný, 100 listů

A3, 10 listů

listová, děrovaná, A5, linkovaný, 100 listů

papír, bílý lesklý, A4, 170 g/m Z, rozlišení 2880 dpi, 50 listů,

papiry, sada 16 listů, A4

kotouč, 57/60/12, dvouvrstvý pokladní kotouček

lepící papíry, sada 8 listů, A4

fotografický papír pro laserový tisk, A4, tvorba obrázkových dokumentů,

materiálů a fotografií, pro výrazné barevné výtisky,200 g/mZ, 100

M, blok, Zolistů

tabelační 24 x 12, oddělitelná perforace, barva bílá, jedna kopie, 1000 ks v balení

tabule, rolměr 120x90cm, bílý lakovaný povrch, odkládací lišta

na ma X,

podpisové, desky PVC, 20 listů, pružný plátěný hřbet

A6, 100 listů, nepropisuiící tiskopis, lepený

100 listů, A7, nepropísující tiskopis, lepený

barvy, 12 odstínů, pr. :22 mm (jako Koh-i-noor)

emperové barvy, 10x16ml, barevná sada

* emperová barva, 500ml, různé barvy

šestihranné, sada 12barev

barva, 6x16ml, sada

10 barev, celofán, 200;

na vodu s bezpečnostním ulávěrem  
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paleta, plastová

odpadkový, drátěný, kulatý, barva: černá, objem 19I

kotouč, 57/40! 12, termocítlívý

krabice, rozměr: 350 x 260 x 110 mm, přírodní, tvrdá lepenka

 
   



 


