
SMLOUVA O DÍLO 1 4* 
tisk městského periodika Liberecký zpravodaj 

č. 
Smluvní strany: 

statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

IČ 00262978 
DIČ; CZ00262978 
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

(dále jen objednatel)

a 

MAFRA, a.s. 
se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 
IČ 453 I3 351 
DIČ; CZ 453 13 351 
Zastoupená Jiřím Otevřelem, ředitelem strategie Obchodu mediální skupiny MAFRA, na 
základě phıé moci 
Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B pod Č. 1328 
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. 
Čisıø účnxz 

(dále jen Zhotovitel) 

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném Znění 
(dále jen „občanský Zákom'k“) tuto smlouvu O dílo: 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je tisk a dodání městského periodika Liberecký Zpravodaj 
(dále jen „Zpravodaj“). Vydavatelem tohoto periodického časopisu (měsíčníku) je 
objednatel. Zpravodaj vychází každý měsíc kromě Srpna, tj. 11x ročně, v nákladu 
50.000 ks při rozsahu 28 stran. Objednatel si vyhrazuje právo na navýšení počtu stran. 

2. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 1328/2018 Ze 
dne 4.12.2018. 

3. Předmět smlouvy Zahmuje: 

a) Přípravu Zpravodaje pro tisk dle objednatelem dodaných podkladů 
b) Vlastní tisk Zpravodaje 
c) Dodání tiskovin na místa uvedená v čl. III této smlouvy (V balení po 200 kusech)

1



4 Zhotovitel se zavazuje, že na Svůj náklad a na Své nebezpečí provede v této smlouvě 
specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu 
za jeho provedení. 

II. 

Doba plnění 

Zhotovitel provede tisk a dodání Zpravodaje nejpozději do 0,5 kalendářních dnů od 
předání podkladů objednatelem S měsíční periodicitou llx ročně (kromě srpna). 
Připadne-li poslední den lhůty k dodání Zpravodaje na sobotu, neděli nebo svátek, je 
posledním dnem lhůty pro jeho dodání nejbližší příští pracovní den. 
Objednatel předá kompletní textové a grafické podklady zhotoviteli vždy nejpozději 
do 13. dne v měsíci. Konkrétní termín předání podkladů oznámí objednatel zhotoviteli 
Vždy nejpozději do posledního dne měsíce předcházejícího vydání dalšího čísla 
Zpravodaje. 

III. 
Místo plnění 

Zhotovitel je povinen dodávat Zpravodaj na tato místa: 
a) Pošta Liberec 1 na adrese nám. Dr. E. Beneše 559/28 v Liberci, kam bude 

dodáváno 34 760 kusů Zpravodaje, 
b) Pošta Liberec 2 na adrese Nákladní 429/6 V Liberci, kam bude dodáváno I4 740 

kusů Zpravodaje a 
c) budova radnice na adrese nam. Dr. E. Beneše I v Liberci, kam bude dodáváno 500 

kusů Zpravodaje. 

IV. 
Specifikace předmětu zakázky 

Zhotovitel se zavazuje, že Zpravodaj bude tištěn tak, aby Splňoval tyto kvalitativní 
parametry: 
rozsah 28 stran, 
formát ořez 3 stran na 215 X 290 mm (290 mm ve hrˇbetu) S možností tisku na Spad, 
barevnost 4/4, 
kvnıiın pnpinı 52 g/m2 ıypn UPM Bflıfl Soc, 
minimální bělost 80, 
vazba V1. 

Standardní rozsah jednoho výtisku Zpravodaje bude 28 stran. Zhotovitel bere na 
vědomí a souhlasí s tim, že V průběhu plnění Smlouvy může dojít ze strany objednatele 
ke zvýšení rozsahu strarı konkrétního čísla Zpravodaje. Zhotovitel je povinen 
takovému požadavku vyhovět. Objednatel takový požadavek oznámí zhotoviteli 
nejpozději 10 kalendářních dnů před vydáním příslušného čísla.
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V. 
Cena 

Cena za dílo byla sjednána na základě nabídky zhotovitele ze dne 30.11.2018. 

Celková cena díla za vymezený předmět plnění je Sjednána jako nejvýše přípustná, 
platná po celou dobu realizace díla. Cena za jeden výtisk (1 kus) Zpravodaje, při 
standardním rozsahu 28 stran, včetně dodání činí: 

Cena bez DPH 1,599 Kč 
DPH 10 % 
Cena včetně DPH 1,6149 Kč 

Celková cena díla za celou dobu účinnosti smlouvy, při standardním rozsahu 28 stran 
výtisku a nákladu 50. 000 ks, včetně dodání činí: 

Cena bez DPH 879 469 Kč 
DPH 10 % 
Cena včetně DPH 967 416 Kč 

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro 
určení výše ceny plnění. 

Cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení 
předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během plnění této Smlouvy. 

Cena nesmí být měněna v Souvislosti s inflacı' české koruny, hodnotou kurzu české 
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Nabídková cena může být `měněna pouze V souvislosti se změnou DPH. 

V případě zvýšení rozsahu stran konkrétního čísla Zpravodaje dle čl. IV odst. 2 této 
Smlouvy, bude cena za jeden výtisk takového vydání zvýšena maximálně O 1/28 ceny 
za jeden výtisk uvedené v cenové nabídce za každou přidanou stranu. 

VI. 
Platební podmínky 

Cena za dílo bude fakturována měsíčně vždy po dodání Zpravodaje dle této smlouvy. 
Splatnost faktury bude 30 dní od jejího doručení objednateli. Zálohy objednatel 
neposkytuje. Součástí faktury bude specifikace vydaného čísla Zpravodaje (počet 
výtisků, počet stran výtisku). 

Nebude-li faktura obsahovat některou Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané 
hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, stanovenou náležitost nebo smluvními 
stranami dohodnutou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena či DPH, je
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objednatel oprávněn fakturu před uplynutím sjednané doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy S vyznačením důvodu Vrácení. Od doby odeslání chybné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

Povinnost objednatele Zaplatit sjednanou cenu je splněna dnem odepsání příslušné 
částky Z účtu objednatele. 

VII. 
Vady díla, sankce 

Zhotovitel je povinen provádět dílo odbomě, v souladu S povinnostmi stanovenými právními předpisy a touto smlouvou a v souladu S pokyny objednatele. 

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo vrozporLı se svými poviımostıni, je oprávněn požadovat odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla a další provádění díla řádným způsobem. 

Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo pokynům objednatele. Zhotovitel Odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání, a za vady, které se projeví po předání dila, jestliže byly způsobeny porušením jeho 
povinností. Veškeré vady díla uplatní objednatel u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu Zjistil, a to písemně nebo e-mailem kontaktní osobě zhotovitele. 
Nesplňuje-li vydání Zpravodaje požadavky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo je vrátit zhotoviteli k přepracování, v rámci něhož zhotovitel nejpozději do 24 hodin od takto uplatněné reklamace bezplatně odstraní vady dodáním nových výtisků časopisu v reklamovaném množství. Objednatel má též právo uplatnit požadavek na Slevu Z ceny za vydání příslušného čísla Zpravodaje, a to ve výši 10 %. 

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý den 
prodlení S plněním díla oproti termínu uvedenému v čl. II odst. l této Smlouvy. 

Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč za každé vydání, ve kterém nebude dodržena jednotná Sj ednaná gramáž papíru. 

Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč za každé vydání, ve kterém nebude dodržena Sjednaná úroveň barevnosti díla. 

V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den prodlení. 
Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel V prodlení S plněním kterékoliv Své poviımosti dle této smlouvy. 

Výše sjednané Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody vzniklé porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje Smluvní pokuta. Škodu vzniklou porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluwıí pokuta, je objednatel oprávněn vymáhat 
Samostatně, a to v plné výši.
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Obj ednatel si vyhrazuje právo na úhradu Smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Kontaktními osobami ve věci plnění této smlouvy jsou: 

Za objednatele: Pavel Chmelík, mobilı 
e-mailová adresa: 

Za zhotovitele: 
e-mailová adresa: 

VIII. 
Doba trvání smlouvy 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2019. Plnění této smlouvy bude 
zahájeno V lednu 2019, měsíc leden 2019 bude tennínem pro dodání prvního vydání 
(čísla) Zpravodaje. 

Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět, i bez uvedení důvodu, a 
to S šestiměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je o více 
než 5 pracovních dní v prodlení S dodáním jednotlivého vydání Zpravodaje dle čl. II 
odst. l této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy vpřipadě, že zhotovitel díla 
neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a neprovádí dále dílo řádným 
způsobem ani vpřiměřené lhůtě ktomu objednatelem poskytnuté, která nesmí být 
kratší než 5 kalendářních dnů. 

Odstoupení od této smlouvy nabývá v souladu s § 2004 odst. 3 věta první občanského 
zákoníku účinnosti dnem, kdy byl projev vůle odstoupivší smluvní strany doručen 
druhé Smluvní straně. 

IX. 

Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn využít pro realizaci dílčích částí phıění podle této smlouvy 
spolupráci poddodavatelů. Vkaždém případě odpovídá Zhotovitel za plnění svých 
závazků Z této smlouvy, jako by takovou činnost prováděl sám. 

Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v 
průběhu plnění možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a 
po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní
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poddodavatel prokáže Splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní. 

Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, Odbomou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení Subdodávky. 

X. 
Doložky 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna V registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účimıosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povimıy označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačeru' údajů je považováno za souhlas S jejich uveřejněním a za Souhlas subjektu údajů. 
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv V souladu s § 6 Odst. 1 Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účìrmostí této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i V případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

Jakékoli Změny této smlouvy lze provádět pouze fomıou písemných číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní, a to třetím dnem po odeslání písemnosti. 
Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (Www.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených V této smlouvě.
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6. Smluvní Strany prohlašuji, že Si tuto smlouvu řádně přečetly, porozumčly jejímu 
obsahu a souhlasí S ní, a že ji uzavírají na základě jejich Svobodné, vážné a pravé vůle, 
nikoli v Omylu či Za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojuji Své 
vlastnoruční podpisy. 

VLiberci dne: IQŮ/fil) V Praze dne 

za Obj ednate za zhotovitele 

\ęgJJaroSlav Zá1nečnfi(\,ČŠe./ Jiří Otevřel 
Primátor Ředitel Strategie obchodu mediální 

Skupiny MAFRA, 
na základě plné mocí
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