
Smluvní strany:

Kulturní a informační centrum Benešov, s.r.o. (dále také KIC)
se sídlem Na Karlově 2064, 256 01 Benešov 
IČ: 05508339, DIČ: CZ05508339
zastoupena: Ing. Lubošem Machuldou, MBA, jednatelem a 

Václavem Pošmurným, jednatelem
Zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 264861 
č. účtu: 115-3430690287/0100, KB a.s., Benešov 
(dále jen "objednatel") na straně jedné,

Tiskárna Polygraf, s.r.o.
se sídlem: Modřišice 156, 511 01 Turnov 
IČ: 259 42 824 
DIČ: CZ25942824
Bankovní spojení: Komerční banka Turnov, č.ú.: 27-61444150267/0100 
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 
tuto

Smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je tisk a dodání materiálů a tiskovin dle níže uvedené specifikace (dále jen „dílo“), za 
podmínek dále stanovených.

II. Specifikace díla.

zakázka vyspecifikovaná dle zadávací dokumentace v rámci zakázky Brožura „ navštivte Benešov 2019:

Specifikace:
Počet: 30.000 ks
Rozměr: 210 X 210 mm
Obálka: 6 stran
Barevnost 4/4
Papír 300 g matná křída
Úprava 1/0 lamino lesklé

Vnitřek:
zadní strana bude rozkládací 
24 stran

Barevnost 4/4
Papír 115 g matná křída
Vazba: VI
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III. Práva a povinnosti objednatele.
Objednatel se zavazuje včas a v potřebném rozsahu zhotoviteli poskytnout potřebné informace a 
součinnost, nutné k realizaci díla. Tiskové podklady budou objednavatelem předávány v elektronické 
podobě ve formátu tiskové pdf

Objednatel se zavazuje dodat zhotoviteli pouze nezávadné podklady (zejména s ohledem na původ, obsah, 
formu a kvalitu). V opačném případě je zhotovitel oprávněn vyloučit závadné podklady ze zpracování a 
objednateli vrátit. Objednatel se zavazuje vyloučit všechny nároky třetích osob vůči obsahu nebo formě 
objednatelem předaných podkladů k provedení díla. Odpovědnost za takové nárol<y u objednatelem 
dodaných podkladů nese pouze objednatel. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli veškeré škody



způsobené z důvodů použití jím dodaných podkladů, vyplývající z případných nároků třetích osob, a to 
bezodkladně po oprávněném uplatnění takových nároků.

3. Objednatel provede předtiskovou korekturu díla.

4. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a ve stanovené lhůtě zaplatit sjednanou cenu za jeho 
provedení.

rv. Práva a povinnosti zhotovitele
1. Zdrojové informace, textové a obrazové podklady nutné k provedení díla, které nebude schopen 

objednatel v požadovaném termínu zajistit, je oprávněn pořídit zhotovitel.
2. Zhotovitel zajistí tisk, knihařské zpracování, balení a dopravu díla do sídla objednatele.

3. Zhotovitel je povinen dílo zhotovit v termínu stanoveném touto smlouvou.

V. Termín dokončení díla.
1. Termín plnění veřejné zakázky je do 26. 5. 2019.

2. Termíny prací, jejichž dodržení je nutné ke splnění konečného termínu předání hotových tiskovin bude 
upřesněno dodatkem ke smlouvě.

VI. Místo plnění.

Místo plnění - předání dodávky: Na Karlově 2064, Benešov, 256 01

VII. Cena díla.
1. Cena díla je stanovena dohodou ve výši: 228 500,00 Kč bez DPH

2. Cena zahrnuje veškeré práce dle čl. II.

IX. Fakturace, úhrady.
Zhotovitel vystaví fakturu s podrobným výpisem jednotlivých položek po předání dodávky v souladu s 
dodacím listem. Fakturu zhotovitel zašle na sídlo zadavatele v počtu 1 paré, v poznámce faktury bude uvedeno 
„Brožura „navštivte Benešov” 2019 dle pokynů zadavatele.

Objednatel uhradí cenu díla na základě zhotovitelem vystavených řádných daňových dokladů. Lhůta splatnosti 
daňových dokladů je stanovena na 21 dní od průkazného doručení objednateli.

V případě prodlení úhrady je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení.

X. Porušení smluvních podmínek.
1. Případné porušení smluvních podmínek některou ze smluvních stran bude řešeno v souladu s příslušnými 

ustanoveními „OZ“, přiměřeně k závažnosti porušení smluvních podmínek a jeho důsledků pro druhou 
smluvní stranu.

2. V případech výskytu vad díla z viny zhotovitele - nesoulad vytištěného díla s objednatelem schválenou 
korekturou - je objednatel oprávněn požadovat

• v případě drobných vad díla, nebránících jeho řádnému užívání, přiměřenou slevu z ceny díla
• v případě výskytu závažné vady díla, bránicí jeho řádnému užívání, přiměřené náhradní plnění

3. V případě pozdního plnění ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny díla ve 
výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

4. Od smlouvy je možné odstoupit jen v případech a za podmínek daných “OZ”.



XI. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré záležitosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního 

zákoníku v platném znění.
2. Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběmi smluvními 

stranami.
3. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Smlouva zaniká splněním předmětu smlouvy, dohodou obou stran, odstoupením některé ze smluvních 

stran od smlouvy.
5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
6. Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s 
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

V Benešově dne 18. 4. 2019

íH.šica^1 BG


