I

SMLOUVA
O o lt o
č.10/2011/0ŠKMS/RADNICE
Tato smlouva o dílo na "Zhotovení a dodání periodického
časopisu Radnice" se
uzavírá níže psaného dne, měsíce a roku, podle zákona Č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími stranami:

SMLUVNí

STRANY

1. Objednatel - Město Břeclav
se sídlem:
náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
IČ:
00283061
DIČ:
CZ00283061
Bankovní spojení:
KB a.s., pobočka Břeclav; č.ú.: 19-1832790257/0100
Oprávněná osoba:
MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta
(dále jen objednatel)

2.

Dodavatel - Josef
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Oprávněná osoba:

Kleinwachter
Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek
12643441
CZ490906108
KB a.s., pobočka Frýdek-Místek; č.ú.: 101243781/0100
Josef Kleinwachter, ředitel

(dále jen dodavatel)

I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění je z hotovení a dodání periodického časopisu Radnice,
jehož vydavatelem je Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 69081 Břeclav.
2. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v bodě 6. cenové nabídky.

II.
Cena
1. Cena díla je stanovena jako cena pevná za 4 roky plnění a je cenou
maximální a nejvýše přípustnou za celý rozsah zakázky obsažený v předmětu
plnění.
2. Cena za provedení díla činí:

1 856 452,40 Kč
205 885,24 Kč
2062337,60 Kč

cena celkem bez DPH v [Kč]
DPHv[Kčj
celková cena včetně DPH v [Kč]
3. Cena je stanovena bez vazby na změny kurzů zahraničních
I
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4. Veškeré ceny jsou uvedeny v korunách českých, tj. v měně České republiky.
Stane-Ii se Česká republika členem Evropské měnové unie a bude-Ii v době
účinnosti smlouvy na zakázku závazně stanoven koeficient pro přepočet CZK
na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny do EUR na základě
odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, kterými
bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu
odpovídající vnitrostátní právní úpravou České republiky.
III.
Doba a termínplněnl
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s termínem zahájení služeb 1.4.2011.
2. Dodavatel se zavazuje zhotovit a dodat objednateli předmět smlouvy (ieho
dílčí plnění), na základě písemné objednávky od objednatele s podrobnou
specifikací požadovaných služeb, které souvisejí s činností vymezenou
v zadávací dokumentaci.
3. Termín plnění určený na zpracování a dodání výtisků smluvenému
distributorovi nepřesáhne, bez udání závažných důvodů, tři pracovní dny od
dodání všech materiálů redaktorem po předání ke korekturám. Smluvený
distributor obdrží zhotovené výtisky na adrese: Česká pošta, S.p., podací
pošta Břeclav 2, depo Břeclav 70, Břetislavova 1945/1, 690 07 Břeclav balené
v požadovaných počtech nejpozději čtvrtý pracovní den po odsouhlasení
textových korektur redaktorem.

IV.
Místo plnění
1. Místem plnění je sídlo Městského úřadu Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3,
690 81 Břeclav.

V.
Specifikace předmětu plnění
1. Předmětem zakázky je zhotovení a dodání periodického časopisu Radnice,
jehož vydavatelem je Město Břeclav, nám. T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav.
2. Zhotovením se rozumí tisk z dodaných podkladů a následné knihařské
zpracování včetně sešití dvěma skobičkami ve hřbetě. Dohodnutý náklad činl
10530 výtisku jednotlivého čísla, která čítá 20 stran. Případné odchylky od
tohoto nákladu sdělí objednatel dodavateli písemně. Během jednoho roku
vychází 11 čísel časopisu Radnice.
3. Předmět zakázky zahrnuje úkony:
- grafické zpracování zpravodaje
- sazba textů a jejich zalomení
- úprava a skenování dodaných fotografií
- grafické zhotovení pozvánek na městem pořádané akce podle
požadavku redaktora
- korektury pravopisu
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formát A4
papír 80 9 křída matná
barevnost 12 stran 4/4 + 8 stran 1/1
vazba V1
balení zpravodaje podle dodacích pošt a předání břeclavské poště či
jinému smluvenému distributorovi podle jeho požadavků na adrese:
Česká pošta, s.p., podací pošta Břeclav 2, depo Břeclav 70,
Břetislavova 1945/1, 690 07 Břeclav
4. Doba určená na zpracování a dodání výtisků smluvenému distributorovi:
- příprava jednotlivého čísla ke korekturám nepřesáhne tři pracovní dny
od dodání všech materiálů redaktorem
- smluvený distributor obdrží zhotovené výtisky balené v požadovaných
počtech nejpozději čtvrtý pracovní den po odsouhlasení textových
korektur redaktorem

VI.
Platební podmínky
1. Objednatel bude za vykonání předmětu veřejné zakázky platit podle dodaných
služeb na základě daňového dokladu - faktury.
2. Fakturace za poskytnuté služby bude provedena vždy měsíčně za uplynulé
období. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení na podatelnu Městského úřadu
v Břeclavi.
3. Platby budou probíhat v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou
uváděny v CZK.
4. Objednatel neposkytuje zálohy na služby.
5. Výši nabídkové ceny je možné překročit pouze v případě, že po dobu trvání
smlouvy dojde ke změnám daňových právních předpisů upravujících sazbu
DPH pro služby, které jsou předmětem plnění této zakázky.
6. Dodavateli vzniká nárok na zaplacení ceny dle této smlouvy za provedené a
objednatelem převzaté dílo bez vad a nedodělků.

Operativnost

VII.
při řešení mimořádných

situací

1. Jedná se o případy nenadálých událostí mimo běžný rámec smluvních
činností.
2. Dodavatel je do 1 pracovního dne (IHNED) od výzvy objednatele schopen
zajistit zahájení potřebných činností.
VIII.
Smluvní pokuta
1. Dodavatel potvrzuje, že přebírá záruky za dodržení sjednaných termínů a
úrovní služeb.
2. V případě prodlení dodavatele s plněním svého závazku, vznikne objednateli
nárok na uplatnění smluvní pokuty. Výše sankce při nedodržení časového
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harmonogramu prací ve výši 2000,- Kč za každý den prodlení. Výše sankce
při předání nekompletního časopisu k distribuci ve výši 2000,- Kč za každý
den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury ze strany objednatele má
dodavatel právo účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, za
každý den prodlení, aniž by tím byly dotčeny jiné související nároky
dodavatele.

IX.
Trvání a ukončení smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s termínem zahájení služeb 1.4.2011.
2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna vypovědět smlouvu o dílo bez udání
důvodů v tříměsíční výpovědní lhůtě, která začíná běžet prvního kalendářního
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Objednatel i dodavatel je oprávněn vypovědět smlouvu o dílo v jednoměsíční
výpovědní lhůtě, která začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně, jestliže dojde
k hrubému porušení nebo nesplnění povinností vyplývající ze smlouvy.
Hrubým porušením povinností se rozumí zejména:
• prodlení dodavatele se zhotovením díla bez vad a nedodělků delší než 10
dnů
• prodlení objednatele s úhradou faktur delší než 30 dnů

X.
Způsob provádění kontroly kvality
1. Způsob provádění kontroly kvality probíhá a je řízen normou ISO 9001 certifikát systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001 :2009, které je
dodavatel držitelem.

XI.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí rámcovou smlouvou. Rovněž se
smlouva řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky.
2. Dodavatel se zavazuje poskytovat předmětné služby v souladu s pokyny
objednatele a v souladu s jeho zájmy. Pokud dodavatel zjistí nevhodnost
pokynů ze strany objednatele, je povinen neprodleně na tuto skutečnost
upozornit
3. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost
nutnou pro řádné poskytování předmětných služeb, zejména poskytnout
veškeré potřebné informace, podklady a dokumenty nutné pro poskytování
předmětných služeb a udělit objednateli plnou moc v rozsahu potřebném pro
jeho činnost na základě prováděcích smluv.
4. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli řádně a včas v souladu s rámcovou
smlouvou a s prováděcími smlouvami cenu za poskytnutí předmětných služeb.
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Mimořádné události požadované ze strany objednatele nad rámec smlouvy
budou řešeny prostřednictvím samostatné objednávky.

XII.

Kontaktní údaje pro zasílání dílčích objednávek
1. Veškerá korespondence sdělení, výzvy, oznámení apod. musí být vyhotoveny
písemně prostřednictvím oprávněného zástupce a musí být zaslána
elektronickou poštou na příslušnou emailovou adresu.
2. O odeslání elektronické pošty musí oprávněný zástupce na straně objednatele
kontaktovat pověřeného zástupce na straně zhotovitele, aby mohl být
neprodleně dán pokyn pro zahájení práce na doručených podkladech
předmětné zakázky.
3. Sdělení musí být zaslána na níže uvedené poštovní a emailové adresy
příjemců:
OblIJed nate:
Město Břeclav
poštovní adresa: nám. T. G. Masarvka 3, 690 81 Břeclav
emailová adresa: david.mahovskv(a)breclav.ora
k rukám: David Mahovský
Telefon: 731 428239
Dodavatel:
Josef Kleinwachter
poštovní adresa: Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek
emailováadresa:tiskarnaklein(a)tiskarnaklein.cz
k rukám: Josef Kleinwachter
Telefon: 558437 147, 558437 144

XIII.

Závěrečná ustanovení
1. Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla
apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání zadavateli), zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od zadavatele
v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla).
2. Za grafickou korekturu zodpovídá objednatel. Podklady pro tisk budou dodány
elektronickou poštou. Pokud bude dodavatel tvořit grafiku, texty budou
dodávány ve formátu doc, obrázky v rozlišení 300 DPI. Neodmyslitelnou
součástí grafických prací jsou autorské korektury objednatele. Doba korektur u
objednatele se nezapočítává do doby plnění zakázky.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a je vyhotovena v českém
jazyce.
4. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnou formou dodatku ke smlouvě, který
musí být podepsán zástupci obou smluvních stran.
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5. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti vzniklé na základě a
v souvislosti s touto smlouvou zavazují rovněž právní nástupce smluvních
stran.
6. Všechny spory vzniklé z tohoto ujednání, nebo v souvislosti s ním budou
strany řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-Ii k dohodě, budou spory
vyplývající ze závazkového vztahu upraveného smlouvou řešeny podle
obecně závazných právních předpisů České republiky.
7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Strany se řádně seznámily
s obsahem této smlouvy, které porozuměly a nemají proti ní žádných námitek
a na důkaz toho připojují své podpisy. Oprávnění zástupci stran prohlašují, že
jsou oprávněni zavazovat strany, které zastupují.
8. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona Č. 128/200 Sb., o obcích
lobecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy
rozhodla rada města na své schůzi Č. 8 konané dne 23.2.2011.

V 8řeclavi dne .~.~.'.~.~.~:.12011

2011

Ve Frýdku-Místku dneJ.1.~.\~~
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MĚSTO BŘECLAV
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