
fSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 
*D MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vodičkova 18 
115 68 Praha 1

Smlouva o produkčním zajištění Plesu seniorů Městské části Praha 1 
konaného dne 07.04.2019 v Paláci Žofín

č. smlouvy: 2019/.QD.Vr^>

Objednatel: Městská část Praha 1
se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410
jednající: Mgr. Pavel Čižinský, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 27-2000727399/0800

a

Dodavatel: My Project s.r.o.
se sídlem: Hurbanova 1305, Praha 4, Krč, 140 00
IČ: 28955994
DIČ CZ28955994
jednající: Lucie Kostínková Zapotílová 
bankovní spojení: 0300 (ČSOB) 
číslo účtu: 2389507510

Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, a na základě usnesení Rady Městské části Praha 1, usnesení č. UR19_0023 ze dne 15.1.2019, 
tuto smlouvu.

I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje pro objednatele kompletně připravit, produkčně zajistit a realizovat Ples 
seniorů Městské části Praha 1 konaný dne 07.04.2019 v Paláci Žofín, Slovanský ostrov 226/8, 
110 00 Praha 1.

2. Součástí závazku dodavatele dle odst. 1 tohoto článku není zajištění cateringu (občerstvení, 
welcome drink, nápoje, inventář, výzdoba stolů atp.).

II. Povinnosti smluvních stran

1. V rámci činnosti specifikované v čl. I této smlouvy je dodavatel povinen zejména:
a) grafický a kreativní návrh vč. tisku 132 ks programu na stůl a do přilehlých prostor
b) grafický a kreativní návrh vč. tisku 950 ks vstupenek/místenek,
c) grafický a kreativní návrh navigačního systému,
d) návrh a zajištění moderátora celé akce Velký sál, Malý sál,
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e) návrh a zajištění kulturního a doprovodného programu celé akce ve Velkém sálu vč. 
orchestru, zpěváků, módní přehlídky, tomboly, soutěže o nej lepší taneční pár večera - titul 
„Královna a Král Plesu seniorů Městské části Praha 1“ apod.,

f) návrh a zajištění kulturního a doprovodného programu Malý sál,
g) návrh a zajištění interaktivního programu celé akce,
h) zajištění a dodání technický prací - světelné efekty, ozvučení, vybavení prostor
i) zajištění zdravotní asistence,
j) zajištění hostesek,
k) zajištění fotografických služeb,
l) výzdoba interiéru a stolů pro hosty,
m) zajištění dárkových předmětů pro hosty v počtu 950 ks,
n) pojištění celé akce,
o) a další úkony a služby dle svého uvážení a vlastního knowhow pro úspěšný průběh celé 

akce.
p) zajistit, aby všichni vykonávající i dílčí úkony na této akci byli trestně bezúhonní, v dobrém 

zdravotním stavu a upraveného vzhledu se slušným vystupováním,
q) dodavatel je při své činnosti povinen spolupracovat s určenými zástupci objednatele,
r) dodavatel je v případě vzniku škod na zdraví, majetku či jiných událostí narušujících 

realizaci akce povinen sepsat o této skutečnosti protokol a oznámit ji neprodleně 
objednateli, dle okolností toto oznámit příslušným policejním orgánům či jiným dotčeným 
orgánům státní nebo veřejné správy,

s) dodavatel zaručuje objednateli, že užitím autorských děl při konání plesu nebude zasaženo 
do autorských práv třetích osob,

t) v případě potřeby je dodavatel povinen přivolat lékařskou pomoc,
u) dodavatel je v průběhu spolupráce povinen vystupovat v nejlepším zájmu zadavatele.

2. Dodavatel je povinen postupovat při přípravě, zajištění a realizaci plesu s odbornou péčí, podle 
pokynů objednatele, v souladu se zájmy objednatele a zdržet se jednání, které by narušilo 
důvěryhodnost objednatele.

3. Dodavatel ručí za řádné plnění povinností vyplývajících z této smlouvy a to i v případě, že k 
jejich plnění použil jiné osoby.

4. Dodavatel, pokud plní úkoly vyplývající z této smlouvy prostřednictvím jiných osob, je povinen 
zajistit, aby pověřeným osobám byla předem uložena či s nimi sjednána povinnost
a) postupovat při plnění úkolů s odbornou péčí,
b) jednat v souladu se zájmy objednatele,
c) zdržet se jednání, které by narušilo důvěryhodnost objednatele.

5. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost potřebnou k zajištění řádného plnění 
této smlouvy. Zejména se zavazuje předávat dodavateli včas veškeré podklady a informace. Za 
poskytnutí součinnosti zodpovídá Markéta Hájková, projektová a koordinační manažerka.

6. Dodavatel se zavazuje, že nejpozději do 30 dní po dni konání plesu předá objednateli podrobné 
vyúčtování dodaných prací a služeb.

III. Cena, platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za poskytnuté služby a podle podrobného 
vyúčtování, viz čl. II odst. 6 této smlouvy, cenu maximálně 484.665,- Kč bez DPH. Tato cena 
je nejvýše přípustná.
DPH 21 % činí 101.780,- Kč.
Cena včetně DPH činí 586.445,- Kč.
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Objednatel poskytne dodavateli zálohu ve výši 50% ze sjednané ceny, a to do 30 dní od 
vystavení a předložení příslušné faktury dodavatelem.
Zbývající část ceny bude objednatelem zaplacena následně po poskytnutí služeb, a to na základě 
faktury, kterou dodavatel vystaví a předloží spolu s podrobným vyúčtováním. Vyúčtování bude 
obsahovat skutečně poskytnuté služby, přičemž bude vycházet z cenové kalkulace uvedené 
v příloze č. 1 této smlouvy a bude respektovat maximální přípustnou cenu, viz čl. Ill odst. 1 
této smlouvy. Splatnost této faktury nesmí být kratší než 30 dnů od jejího řádného doručení 
objednateli.
Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení delším než 10 dní se zaplacením řádně 
doručené faktury je objednatel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení delším než 30 dnů se smluvní 
pokuta zvyšuje na 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.

IV. Reklamace služeb

1. Nebude-li objednatel spokojen s konkrétní službou a provede-li u dodavatele písemnou 
reklamaci této služby do 30 dní od konání plesu, je dodavatel povinen se k této reklamaci do 5 
dní písemně vyjádřit. Pokud bude reklamace důvodná, taktéž, pokud se dodavatel do 5 dní k této 
reklamaci písemně nevyjádří, je dodavatel povinen za každou takto reklamovanou službu 
uhradit objednateli smluvní pokutu rovnající se 10.000 Kč.

2. Pro případ, že dodavatel nesplní vůbec některou svoji dílčí povinnost uvedenou v čl. II odsfl 
této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 30.000 Kč za každou nesplněnou dílčí 
povinnost.

3. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené objednatelem. Splatnost této 
faktury je 30 dní od jejího řádného doručení dodavateli.

4. Uhrazení smluvní pokuty nevylučuje nárok objednatele na náhradu újmy, která mu byla 
způsobena poskytnutím nekvalitní služby.

r

V. Účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel potvrzuje, že je oprávněn tuto smlouvu platně uzavřít, neboť na jeho straně jsou 
splněny všechny podmínky zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, k platnému 
a závaznému projevu vůle. Zejména Objednatel informuje Dodavatele, že uzavření této 
smlouvy schválila Rada městské části Praha 1 svým usnesením č. UR19_0023 ze dne 
15.1.2019.

2. Prvními kontaktními osobami jsou: na straně objednatele: Markéta Hájková, projektová a 
koordinační manažerka, tel.^^H^^|na straně dodavatele:

3. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 - položkový rozpočet dodavatele.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství, a dále, že udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Měnit nebo 
doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.
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Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a dodavatel obdrží jedno vyhotovení.

7. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že proti ní nemají námitek, na důkaz čeho připojují své 
podpisy.
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Ples Seniorů Prahyl 7.4.2019 Palác Žofín

Městská část Praha 1
Vodičkova 18
115 68 Praha 1

Příprava a tisky Počet Cena za ks Celkem
Kreativa a grafické práce i 10 000,00 CZK 10 000 Kč
Tisky plakát A5 950 0,70 CZK 665 Kč
Tisk Plakát A3 10 60,00 CZK 600 Kč
Tisk plakát A2 2 70,00 CZK 140 Kč
Tisk Programu DL 132 5,00 CZK 660 Kč
Tisk programu AI 10 100,00 CZK 1 000 Kč
Tisk Vstupenek 950 3,00 CZK 2 850 Kč
Tisk a zpracování navigačního systému 1 500,00 CZK 500 Kč

ICelkem , vP- 16 415 Kč |

Program. , mam Počet Cena žá ks Celkem)

Modérátor- Alexander Hemala i 18 000,00 CZK 18 000 Kč
Golden Big Band Prague 1 80 000,00 CZK 80 000 Kč
Jitka Zelenková 1 30 000,00 CZK 30 000 Kč
Petra Janů 1 30 000,00 CZK 30 000 Kč
Jiří Helekal 1 10 000,00 CZK 10 000 Kč
Beatles revival Ondřej Kolár Pangea 1 28 000,00 CZK 28 000 Kč
Taneční Škola - předtančení 1 3 500,00 CZK 3 500 Kč
Tombola 1 10 000,00 CZK 10 000 Kč
Dárky na odchod 450 85,00 CZK 38 250 Kč
Květiny na odchod 500 21,00 CZK 10 500 Kč

Icelkem 258 250 Kč |

|Personál Počet Cena ia ks Celkem|

Servis seniorům 4 1100,00 CZK 4 400 Kč
Hostesky 2 1 000,00 CZK 2 000 Kč
Zdravotní dozor 1 2 500,00 CZK 2 500 Kč
Stagehands 2 1 500,00 CZK 3 000 Kč
Osvětlovač 2 2 500,00 CZK 5 000 Kč
Zvukař 2 2 500,00 CZK 5 000 Kč
Runner 1 1 500,00 CZK 1 500 Kč
Supervize 1 5 000,00 CZK 5 000 Kč
Fotograf 1 8 000,00 CZK 8 000 Kč
Stagemanager 1 5 000,00 CZK 5 000 Kč

Icelkem 41400 Kč |

iTechnlka a produkce Počet Cena za ks Celkem!

Dekorace společných prostor 1 24 000,00 CZK 24 000 Kč

Dekorace stage velký sál 1 4 700,00 CZK 4 700 Kč

Dekorace stage malý sál 1 2 500,00 CZK 2 500 Kč
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Světla velký sál 1 13 000,00 CZK 13 000 Kč
světla malý sál 1 9 000,00 CZK 9 000 Kč
Zvuk velký sál 1 25 000,00 CZK 25 000 Kč
Zvuk malý sál 1 13 000,00 CZK 13 000 Kč
Komunikační náklady 1 3 200,00 CZK 3 200 Kč
Doprava - Shutle Bus 4 3 500,00 CZK 14 000 Kč
Konstrukce, zajištění, spotřební materiál 1 17 000,00 CZK 17 000 Kč

Icelkem 125 400 Kč |
lOstatnf 1’diet Cena za ks Celkeml

Agenturní provize 1 43 200,00 CZK 43 200 Kč
Icelkem

43 200 Kč I

Celková nabídková cena: 484 665 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
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