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Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení : Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710
Zastoupený: PhDr. Milošem Kadlecem

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44
(dále jen „objednatel”)

XERXES spol. s r.o.
se sídlem: Kyselova 1188, 182 00 Praha 8
ıč: 26172861 Dıčzc226172861
zastoupený: Janem Krupičkou, jednatelem
(dále jen „zhotovitel")

zn: úPs

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy - určení díla
1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele

následující dílo: Tisk vstupenek pro ÚPS na Sychrově. (dále jen „dílo”).
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas. Objednatel Se zavazuje řádně zhotovené dílo

převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy.
3. Je-li dílo či jeho část autorským dílem ve smyslu autorského zákona, poskytuje zhotovitel objednateli

licenci v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla,

ř Podrobná specifikace předmětu plnění:
materiál termo TOP
termotisk informací bude na rubové straně vstupenky
formát 101,6 mm x 65 mm
potisk ofset 4/0
barevná shoda Fogra 39
perforace kontrolní ústřižek 16,6 mm
- kvalitní perforace bez možnosti samovolného odtrhnutí vstupenky při tisku
- snadná odnímatelnost jednotlivých vstupenek od sebe
- perforace prochází po levé straně pa'sku s číslem
tisk plnoba revný CMYK
vstupenky skládané v leporelu (harmonika) s perforací
balení - do krabic Zvlášť pro jednotlivé objekty S označením na krabici, na který objekt jsou

vstupenky, odděleny proložkami
- 7.500 vstupenek v jedné krabici, budou uloženy tak, aby šly "krčkem" napřed a bílá
termovstupenka byla nahoře
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pořadové č. vstupenlg Počet ks Počet kartonů
Bezděz 5 60.000 8
Hrádek u Nechanic 28 30.000 4
Kuks 26 60.000 8
Kunětická hora 43 15.000 2
Litomyšl 52 7.500 1
Opočno 64 7.500 1
Litice 51 15.000 2
Náchod 58 60.000 8

I 255.000 I 34 |

II. Doba a místo plnění a další podmínky

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do 31.12.2019

Objednatel dílo není povinen převzít, nebude-li dodáno v požadovaném množství, jakosti či druhu
provedení.

Místem plnění této smlouvy je sídlo zhotovitele. Místo předání dokončeného díla jsou objekty uvedené
vtomto článku současně e-mailovými kontakty, ze kterých je patrna pověřená osoba za každý
konkrétní objekt.

Smluvní strany Sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7
dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec Zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.

Zhotovitel odpovídá, že si dílo zachová užitné vlastnosti i po jeho převzetí a poskytuje objednateli
záruku Za jakost díla vdélce 24 měsíců ode dne předání díla. Záruka platí pouze za dodržení
doporučených skladovacích podmínek (sucho, tma, stálá teplota) uvedených na jednotlivých baleních.
Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící
dnem Odstranění vady.

Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých praci nebo dodávek
(nedohoau-li se stranyjinak, musí vady odstranit do 5 pracovních dnů).

V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla, anebo S odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč, a to Za každý byť i jen Započatý den prodlení.
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III. Cena a platební podmínky
1. Celková cena díla je 229.500,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 48.195,- Kč, celková cena díla je

.0"

277.695,- Kč. Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje provedení a dodání díla,
jakož i veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
Změna ceny je možná pouze na Základě písemného dodatku a v souladu s platnými právními předpisy
(zejm. zákonem O zadávání veřejných zakázek). Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

PO řádném předání díla Objednateli vystaví zhotovitel'naiúhradu. díla bez zbytečného odkladu daňový
doklad (fakturu) se Splatností 21 dní Ode dınejejího doručení Objednateli.

Daňový doklad musí obsahovat všechnynáležitosti řádného vúčetního'a daňového dokladu dle
příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve Znění
pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je Objednatel oprávněn
jej vrátit Stím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový S novým termínem SplatnOSti. Vtakovém
případě není Objednatel v prodlení s úhradou.

Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže
se zhotovitel Stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem dle zákona O dani z
přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č.
235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých
plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty,
které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004
Sb., O dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že Se Zhotovitel Stane nespolehlivým
plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce této Smlouvy.
Vpřípadě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou
smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla..

IV. Společná a závěrečná ustanovení
Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní pokuty dle této
Smlouvy jsou Splatné do 21 dnů Od písemného vyúčtování Odeslaného druhé smluvní Straně. Uhrazením
Smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu Smluvní pokuty ani škody není
nikterak dotčen Odstoupením Od Smlouvy.
Objednatel je oprávněn provést zápočet Svého i nesplatného nároku na zaplacení Smluvní pokuty proti
nároku zhotovitele na Zaplacení ceny díla nebo jeho části.
Tato Smlouva byla Sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom
totožném vyhotovení.
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Oběma Smluvními Stranami. Pokud tato
Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti
některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru Smluv (zákon O registru Smluv), nabude
účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato
Smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
Smluvní Strany Se Zavazují spolupůsobit jako Osoba povinná v Souladu Se zákonem č. 320/2001 Sb., O
finanční kontrole ve veřejné Správě a O Změně některých zákonů (zákon O finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů.
Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
Smluvní Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a Svobodné vůle prosté Omylů,
nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této Smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě
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Smluvní strany určitá a Srozumitelná.
Informace kochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách
www.nQu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".
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itel ÚPS na Sychrově

Sídlo: Kyselova 1188, P~8, 182 00
Kancelář: Sokolovská 112/56 P-S 13600

IČ: 26172861. D1Č: C226172861
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