
SMLOUVA O DÍLO
Předtisková a grafická úprava a tisk oficiálního zpravodaje statutárního města jihlavy

uzavřená ve smyslu ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
občanský zákoník)

L
Smluvní strany

Statutární město jihlava
sídlo: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
ID datové schránky: jw5bxb4
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ00286010
zastoupené: MgA. KarolInou Koubovou, primátorkou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1466072369/0800
jako Objednatel na straně jedné

a

MAFRA, a.s.
sídlo: Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5
ID datové schránky: tu3cfw9
IČO: 45313351

,:=g::4:¥í
zapsaná v obchodn7m rejstříku' vedenem Mestským soudem v Praze v oddilu B, vlozce 1328
jako Zhotovitel na straně druhé

uzavÍrajÍ tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva) za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

n.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinnosti smluvních stran při prováděni díla, kterým se
rozumí plněni 1. části veřejné zakázky Předtisková úprava a tisk oficiálního zpravodaje
statutárního města Jihlavy (dále jen předmět díla) za podmínek stanovených touto smlouvou
a dalšími dokumenty, na které se tato smlouva odkazuje.

2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému a včasnému provedeni díla dle této smlouvy na svůj náklad a
nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla, a to vše za podmínek
uvedených v této Smlouvě.

3. Předmět díla, respektive každé jednotlivé vydáni oficiálního zpravodaje statutárního města Jihlavy
(dále jen Zpravodaje), bude prováděno po částech:
a) Předtisková a grafická úprava Zpravodaje,

b) Tisk Zpravodaje.
4. Předmětem díla je zajištění a provedeni předtiskové a grafické úpravy a tisku Zpravodaje a to

takto:
a) 11 vydání ročně v předem stanovených termínech dle Harmonogramu plněni,

b) standardní rozsah vydáni 20 stran,



c) Objednatel si vyhrazuje právo rozšířit počet stran vydání dle své aktuální potřeby (rozšířené
vydáni), a to na 24 stran.

5. V případě rozšířeni počtu stran nad standardní rozsah vydáni Zpravodaje je o tomto povinen
Objednatel v náležitém předstihu uvědomit Zhotovitele, a to nejpozději do 5 dnů před stanoveným
termínem pro předáni podkladů dle Harmonogramu plněni.

6. Tabulka s terminy vydání a plněni je uvedena v Harmonogramu plnění.

7. Součásti předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené,
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, a o kterých zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedeni těchto činností je již
plně zahrnuto v ceně díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy.

9. Bude-li Objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, Zhotovitel se
zavazuje je v rozsahu požadavku Objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě
o ceně takových dalších dodávek a prací.

10. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli žádné zázemí ani technickou pomoc.

11. Dílo je určeno pro účely mediálni prezentace statutárního města Jihlavy.

12. Předmět díla bude proveden dle nabídky zhotovitele ze dne 4. 11. 2019.

Ill.
Podrobná specifikace díla

1. Podrobná specifikace části díla Předtisková a grafická úprava Zpravodaje u každého jednotlivého
vydáni:

a) zlom a grafická úprava 20 (v případě rozšířeného vydáni 24) plnohodnotných celobarevných
stran včetně obálky o výsledném formátu - výška 315 mm x šířka 235 mm do layoutu
dodaného Objednatelem (texty, fotografie, příp. další obrazový materiál),

b) výstup:

· tiskové PDF (soubor s uzavřenými daty),

· elektronická verze Zpravodaje pro umístění na webové stránky města ve strojově
čitelném PDF umožňujÍcÍm fulltextové vyhledávání,

c) Zhotovitel je povinen používat následujÍcÍ druhy písma:

· písmo Teuton - obálka a nadpisy článků vnitřních stran,

· písmo Hercules - texty vnitřních stran vyjma nadpisů.
2. Podrobná specifikace části díla Tisk Zpravodaje u každého jednotlivého vydání:

a) náklad 24.200 ks,

b) výsledný formát - výška 315 mm x šířka 235 mm s toleranci +/- 2 mm,

C) rozsah - 4 strany obálky + 16 vnitřních stran (v případě rozšířeného vydání 20 vnitřních
stran),

d) papír - obálka 70 g/m', fine C,
- vnitřní strany 45 g/m', novinový,

e) barevnost - CMYK 4/4,

f) vazba - bez šití,

g) balené strojově do folie vždy po 100 ks.



lV.
Doba a místo plněni

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v celém rozsahu po dobu platnosti této smlouvy. DĹ|ČÍ plněni
díla probíhá v rněsičnich intervalech s výjimkou měsíce července (Zpravodaj pro měsíc srpen
nevychází) v závazných terminech dle Harmonogramu plněni. Jednotlivé dÍ|čÍ plněni je povinen
Zhotovitel provádět po částech, a to v části Předtisková a grafická úprava Zpravodaje a v části
Tisk Zpravodaje.

2. Vzhledem ke skutečnosti, že první vydání Zpravodaje vychází v měsíci lednu 2020, Zhotovitel
bere na vědomi a je povinen započít s plněním dle této smlouvy v měsíci prosinci 2019
v termínech dle Harmonogramu plněni.

3. Zhotovitel je povinen dodržovat závazné terminy dle Harmonogramu plnění, který je nedílnou
součásti smlouvy.

4. Místem dodáni díla je sídlo statutárního města Jihlavy, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava.

V.
Způsob plnění a předáni předmětu díla v části Předtisková a grafická úprava Zpravodaje

1. Objednatel poskytne Zhotoviteli grafický layout dle jednotného grafického manuálu města.

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli kompletní podklady pro dané vydáni periodika. jedná se
zejména o texty, fotografie a další obrazový materiál (např. tabulky, grafy, obrázky, apod.).

3. jednotlivé dilčI terminy pro předání kompletních podkladů (texty po jazykové korektuře) jsou
stanoveny v Harmonogramu plnění.

4. Zhotovitel je povinen provést předtiskovou a grafickou úpravu dle specifikace uvedené v ČI. Ill.
odst. 1. této smlouvy.

5. Objednatel je povinen zajistit, aby grafický layout obsahoval prostor pro uvedeni všech povinných
údajů dle ustanoveni § 8 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) a je povinen vždy předat
spolu s podklady tyto údaje aktualizované.

6. Při grafické úpravě písma a jeho sazby je Zhotovitel povinen zajistit vysokou kvalitu čitelnosti
písma. Podmínky kvality čitelnosti splňuje taková grafická úprava vydáni Zpravodaje, ve které
nebude text splývat, písmo nebude odskočené, v textu či v titulcích nebudou nevhodné mezery
apod.

7. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby text na každé jednotlivé stránce byl přehledně rozvržen do
sloupců. Titulky, podtitulky, upoutávky a podbarvení budou přehledné a v barvách, které
poskytnou čtenáři maximální přehled a upoutají jeho pozornost. Fotografie umist'ované do
Zpravodaje budou ve vysoké kvalitě rozlišeni.

8. Zhotovitel se zavazuje na požádání Objednatele poskytnout kdykoliv k nahlédnutí rozpracované
dílo. V případě, že Objednatel má k rozpracovanému dílu připomínky či zvláštní požadavky, je
povinen Zhotovitel tyto bezodkladně zapracovat.

9. Tisková verze ve formátu tiskového PDF (soubor s uzavřenými daty) a elektronická verze
Zpravodaje ve strojově čitelném PDF pro umístěni na webové stránky města bude v kompletní
podobě předána v termínech stanovených pro jednotlivé dílčí plněni uvedených v Harmonogramu
plnění Objednateli prostřednictvím odboru kanceláře primátora Magistrátu města Jihlavy, nebude-
ii v konkrétním případě sjednáno jinak.

10. Veškerá komunikace týkající se prováděni díla, tj. předávání podkladů, zasilání podoby
rozpracovaného díla, předáni tiskového PDF a elektronické verze Zpravodaje, akceptace převzetí
díla a oznámení požadavku na rozšířené vydáni bude probíhat elektronicky prostřednictví emailu
smluvních stran.

11. Dílo je v této části provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Převzetí díla potvrdí Objednatel
akceptací.



12. Objednatel si vyhrazuje právo dílo nepřevzít, pokud nebude provedeno řádně. V tomto případě je
Objednatel oprávněn vrátit dílo Zhotoviteli s uvedením vad a Zhotovitel je povinen bez prodlení
vady díla odstranit.

VI.
Způsob plněni a předání předmětu díla v části Tisk zpravodaje

1. Zhotovitel se zavazuje po provedeni části díla Předtisková a grafická úprava Zpravodaje tiskovou
verzi Zpravodaje ve formátu tiskového PDF (soubor s uzavřenými daty) beze změny vytisknout dle
specifikace uvedené v ČI. Ill. odst. 2. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen jednotlivý řádně vytištěný náklad Zpravodaje dodat Objednateli vždy
v termínu stanoveném v Harmonogramu plněni do sídla Objednatele a to včetně písemného
předávacího protokolu vyhotoveného na daný jednotlivý náklad podepsaný oprávněnou osobou
Zhotovitele. Předávací protokol bude vždy obsahovat označeni Objednatele a Zhotovitele,
označení předmětu této části díla - Tisk Zpravodaje, označení konkrétního vydáni, respektive
měsíce Zpravodaje a datum dodání.

3. Objednatel je povinen po dodání jednotlivého nákladu Zpravodaje provést kontrolu dodaného
nákladu Zpravodaje. Pokud dodaný náklad jednotlivého vydáni Zpravodaje nebude vykazovat
zjevné vady a bude dodaný ve sjednaném množství, Objednatel příslušný náklad převezme.
V takovém případě v předávacím protokolu podpisem svého oprávněného zástupce potvrdí
převzetí. V případě, že konkrétní jednotlivý náklad Zpravodaje bude vykazovat vady, uvede
Objednatel do předávacího protokolu všechny zjištěné vady. Kopii předávacího protokolu se
zprávou o převzetí nebo nepřevzetí díla zašle Objednatel následně neprodleně Zhotoviteli.

4. Dílo je v této části provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.
5. Objednatel si vyhrazuje právo dílo nepřevzít, pokud nebude provedeno řádně. V tomto případě je

Objednatel oprávněn vrátit dílo Zhotoviteli s uvedením vad a Zhotovitel je povinen bez prodlení
vady díla odstranit.

VII.
Cena za dílo

1. Cena díla za Předtiskovou a grafickou úpravu a Tisk jednotlivého vydání Zpravodaje ve
standardním rozsahu 20 stran se ujednává ve výši 47.805 Kč bez DPH. V případě rozšjřenÍ počtu
stran vydáni dle ČI. 11. odst. 4 písm. C) této smlouvy se cena tohoto díla ujednává ve výši 66.445
KČ bez DPH pro vydáni o rozsahu 24 stran.

2. Cena díla je sjednána na základě nabídky Zhotovitele ze dne 4. 11. 2019, která je nedílnou
součástí této smlouvy.

3. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a platná po celou dobu realizace
díla. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla. Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620
odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

4. DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke
dni povinnosti přiznat daň.

5. Cena díla může být změněna pouze písemným dodatkem ke smlouvě z niže uvedených důvodů:

a) v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný
vliv na výši ceny, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke sníženi
sazby DPH, budou ceny za plnění dle této smlouvy sníženy,

b) v případě vice prací, služeb a dodávek požadovaných Objednatelem a neobsažených
v zadávací dokumentaci,

c) v případě méně prací.
6. Ceny uvedené v této smlouvě jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a zahrnují veškeré

náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému plnění díla dle této smlouvy, a to včetně
případných služeb, které nejsou explicitně ve smlouvě uvedeny, ale Zhotovitel jako odborník o nich
ví nebo by měl vědět, že jsou nezbytné pro řádné plněni díla dle této smlouvy.



VIII.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

2. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu a Zhotovitel má nárok na uhrazení ceny po řádném provedeni
všech části díla každého jednotlivého dÍ|čÍho plněni díla (Předtisková a grafická úprava a Tisk
jednotlivého vydání Zpravodaje).

3. Cena za jednotlivé plnění díla dle této smlouvy bude Objednatelem hrazena na základě
Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu - faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až
po předání a převzetí díla.

4. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejího prokazatelného
doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka odepsána
z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

5. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti veškeré
náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění.

6. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené v tomto článku nebo bude obsahovat
nesrovnalosti a nejasnosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě její splatnosti fakturu vrátit Zhotoviteli
k opravě nebo doplnění. Dnem vrácení faktury se přerušuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta
počíná běžet od počátku dnem, kdy je Objednateli doručena doplněná nebo opravená faktura.

7. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Objednatele.
Pohledávky a nároky Zhotovitele vzniklé v souvislosti s touto smlouvou nesmějí být postoupeny
třetím osobám, zastaveny nebo s nimi jinak disponováno.

IX.
Práva a povinnosti smluvních stran

l. Zhotovitel je povinen plnit předmět díla řádně, v ujednaném čase a s náležitou odbornou péči,
pInit veškerá ustanoveni smlouvy a chránit vždy zájmy Objednatele.

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny Objednatele, který
má právo kontrolovat prováděni díla. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného
odkladu na nevhodnou povahu pokynu, který mu byl udělen.

3. Zhotovitel je v rámci plnění této smlouvy povinen vykonávat činnosti s veškerou odbornou
znalosti, pečlivosti a svědomitosti, v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel
nesmí při plnění této smlouvy jednat v rozporu s oprávněnými zájmy Objednatele.

4. Zhotovitel nesmí podklady a informace získané od Objednatele v souvislosti s plněním díla
poskytnou třetím osobám bez předchozího souhlasu Objednatele.

5. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednateli oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla
{i částečně) ovlivnit schopnost Zhotovitele plnit závazky z této smlouvy. Takovým oznámením
Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit závazky vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy. Zhotovitel je
povinen provést nutné úkony, které budou s ohledem na takové nepředvídané okolnosti pro
splnění smluvního závazku nezbytné, příp. budou nezbytné pro zamezeni vzniku škody.

6. Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli pokyny při provádění díla.

7. Smluvní strany jsou povinny si při provádění díla poskytovat vzájemnou součinnost.

X.
Odpovědnost Zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni.



3. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro
použiti ke smluvenému účelu a že bude mít vlastnosti touto smlouvou a všemi normami
stanovené.

4. Záruční doba činí jeden měsíc ode dne předání bezvadného díla. Smluvní strany se dohodly na
tom, že po tutéž dobu odpovídá Zhotovitel za vady díla.

5. Vady díla existující v době jeho předáni a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u Zhotovitele písemnou formou (dále jako
,,reklamace"). V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevuji.

XI.
Využití poddodavatelů

1. Objednatel nestanovil, aby určená činnost, byla při plnění veřejné zakázky plněna přímo
Zhotovitelem.

2. Přehled poddodavatelů včetně jejich identifikačních údajů, případně prohlášeni Zhotovitele o tom,
že k plněni veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přIlohu č. 3, která tvoří nedílnou
součást smlouvy.

3. Změna poddodavatele, s jehož pomocí zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím ňzení, je
možná pouze s výslovným souhlasem objednatele, a to za poddodavatele, který prokáže splněni
kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu jako poddodavatel, jehož má nahradit.

XII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě, že Zhotovitel nesplní závazek dle této smlouvy, dílo neprovede řádně a v celém
rozsahu, v termínech sjednaných v článku IV. této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 kč za každý i započatý den prodlení.

2. Za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo jakost se Zhotovitel zavazuje
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 KČ.

3. V případě porušeni smluvní povinnosti Zhotovitele, pro kterou není stanovena specifická smluvní
pokuta, a která nebyla splněna ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, se
Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každé takové
jednotlivé porušení smluvní povinnosti.

4. Ustanovením o smluvní pokutě, ani jejím skutečným uhrazením, nezaniká povinnost zhotovitele
splnit smluvní povinnost, jejíž plněni bylo zajištěno smluvní pokutou.

5. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na náhradu škody
v plném rozsahu (smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody) ani právo Objednatele na
odstoupeni od této smlouvy. Odstoupením od smlouvy již vzniklý nárok na smluvní pokutu
nezaniká. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a nás|edujÍcÍch občanského zákoníku.

6. Při prodlení Objednatele se zaplacením faktury vystavené Zhotovitelem v souladu s ČI. VIli. této
smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z
fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

7. Smluvní pokuty dle tohoto článku je smluvní strana povinna zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy k
jejímu zaplaceni byla druhou smluvní stranou písemně vyzvána.

8. Plněni dle této smlouvy předchází 2. části veřejné zakázky Distribuce Zpravodaje, které je na
řádném provedení tohoto díla závislé. výše smluvní pokuty zohledňuje riziko, že v případě, že by
dílo nebylo provedeno řádně a včas dle této smlouvy, mohl by být zmařen vlastni účel vydáni
Zpravodaje. Smluvní strany tímto tak shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené
v tomto článku za přiměřené.



XIII.
Trvání smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021.
3. Tato smlouva může být zrušena písemnou dohodou smluvních stran, a to ke dni uzavřeni takové

dohody, nebude-li v dohodě stanoveno jinak.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel poruší smlouvu

podstatným způsobem. Za podstatné porušeni smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje mimo
jiné zejména:
a) prodlení s plněním díla, resp. jeho dilčí části po dobu delší než 5 dnů,
b) plněni díla v rozporu s touto smlouvou či s pokyny Objednatele i přes to, že byl Objednatelem

o existenci takového rozporu písemně spraven a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě
stanovené Objednatelem, která nebude kratší než 5 dnů.

5. Objednatel je oprávněn od smlouvy dále odstoupit v případě, že:
a) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem dle této smlouvy,
b) vůči majetku Zhotovitele bude probíhat insolvenční řIzenI nebo bude insolvenčni návrh

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízenI,
C) Zhotovitel vstoupí do likvidace.

6. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků plynoucích z této smlouvy po dobu delší než 30 dnů.

7. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně, přičemž písemný projev vůle kterékoliv
smluvní strany odstoupit musí být druhé smluvní straně řádně doručen a účinky takového
odstoupeni nastávají dnem doručeni písemného projevu vůle odstoupit druhé smluvní straně.
Odstoupeni od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této
smlouvy ani nároku na zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení.

XIV.
Zvláštní ustanoveni

1. Oprávněni k jednání ve věcech realizace této smlouvy jsou za Objednatele:

· ve věcech odborných a technických:
BcA. Aneta Hrdličková, redaktorka, tel.: 565 591 852, 735 196 676

Mgr. Radovan Daněk, vedoucí odděleni vnějších vztahů, tel.: 565 591 850

· ve věcech ekonomických a finančních:
Ing. Gabriela Součková, vedoucí kanceláře primátora, tel.: 565 591 800

2. Oprávněni k jednání ve věcech realizace této smlouvy jsou za Zhotovitele:

· ve věcech odborných a technických:

Š,! :k: g"jž
· ve věcech ekonomických a finančních:

Kí
3. Emailový kontakt smluvních stran:

· Objednatele: redaktor@ihlava-city.cz

· "o'ov"e'e
4. Smluvní strany se zavazují neprodleně písemně oznámit připadnou změnu jednajicich osob

druhé smluvní straně.



XV.
Závěrečná ustanovení

1. Právni vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že za doručenou se považuje zásilka (jakákoliv písemnost
doručovaná v souvislosti s touto smlouvou či na jejím základě), která je doručena osobně,
předána jejímu adresátovi a účinky jejího doručeni nastávají okamžikem písemného potvrzení
adresáta o přijeti takové zásilky nebo zaslána prostřednictvím datové schránky, jejíž id je
uvedeno v ČI. l této smlouvy nebo doporučeně na adresu smluvní strany uvedenou v ČI. I. této
smlouvy. Doručovací adresa smluvní strany může být změněna pouze písemným oznámením
o této změně doručeným druhé smluvní straně. Pro doručováni jiných poštovních zásilek než
pisemnosti platí výše uvedená ustanoveni obdobně. Pro případ nepřevzetí, nevyzvednuti či
nedoručitelnosti zásilky se smluvní strany dohodly, že za doručení se považuje den, kdy je
odesílateli zásilka vrácena jako nedoručená. Pokud je doručováno prostřednictvím datové
schránky, platí pro doručeni postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolnostI ve smyslu
ustanoveni § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouvu lze měnit pouze dohodou smluvních stran písemnými dodatky takto výslovně
označenými a vzestupně očíslovanými, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

5. Pokud se ukáže kterékoliv ustanoveni této smlouvy být neplatným, neúčinným, popř. zdánlivým,
tato neplatnost, neúčinnost či zdánlivost nebude mít vliv na platnost ostatních ustanoveni této
smlouvy. Smluvní strany nahradí takové neplatné, neúčinné, popř. zdánlivé ustanoveni smlouvy
platným a účinným ustanovením, které bude obsahově co nejbližší (v maximálni možné miře
přípustné platnými právními předpisy) ustanoveni, které má být nahrazeno, a úmysl smluvních
stran nebude takovou změnou dotčen.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Obě smluvní
strany obdrží dvě vyhotovení.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Harmonogram plněni
Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele

8. Obě smluvní strany shodně prohlašuji, že smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné a
vážné vůle, že se s jejím obsahem seznámily a souhlasí s ním a na důkaz svého souhlasu
připojují své podpisy.

9. Statutární město jihlava zajisti uveřejněni této smlouvy v registru smluv v souladu s právními
předpisy.

Doložka: Uzavření této smlouvy schválila Rada města jihlavy na své 26. schůzi dne 23. 10. 2018
usnesením č. 1126/19-RM.

V jihlavě cine......g,. ĺ.2,..2019 1 Z 12, 2019

za Objednatele
MgA. Karolína Koubová

primátorka

za Zhotovitele



Příloha č. 1
Harmonogram plněni

Předtisková úprava a tisk Distribuce

Vydání Termín předání Termín provedení Den dodáni a Den převzetí . .
podkladů tiskového pdf a el. předání vytištěného nákladu Termin provedeni

zhotoviteli verze na web nákladu zadavateli distributorem distribuce

do 17.00 hod. 12.00 hod. 8.00-14 hod. 8.00 - 12.00 hod do
01/2020 12.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 01.01.2020
02/2020 16.01.2020 20.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 29.01.2020
03/2020 13.02.2020 17.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 26.02.2020
04/2020 19.03.2020 23.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 01.04.2020
05/2020 16.04.2020 20.04.2020 23.04.2020 24.04.2020 29.05.2020
06/2020 14.05.2020 18.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 27.05.2020
07/2020 18.06.2020 22.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 01.07.2020
09/2020 20.08.2020 24.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 02.09.2020
10/2020 17.09.2020 21.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 30.09.2020
11/2020 15.10.2020 19.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 30.10.2020
12/2020 19.11.2020 23.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 02.12.2020

01/2021 17.12.2020 21.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 06.01.2021
02/2021 14.01.2021 18.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 27.01.2021
03/2021 11.02.2021 15.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 24.02.2021
04/2021 18.03.2021 22.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 31.03.2021
05/2021 15.04.2021 19.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 28.04.2021
06/2021 20.05.2021 24.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 02.06.2021
07/2021 17.06.2021 21.06.2021 24.06.2021 25.06.2021 30.06.2021
09/2021 19.08.2021 23.08.2021 26.08.2021 27.08.2021 01.09.2021
10/2021 16.09.2021 20.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 29.09.2021
11/2021 14.10.2021 18.10.2021 21.10.2021 22.10.2021 27.10.2021
12/2021 18.11.2021 22.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 01.12.2021
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, Nabídka MAFRA, a.s.
i, . ' Uchazeč MAFRA, a.s., lČ: 453 13 351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, zapsaný v

obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1328, jehož jménem jedná jiří Otevřél,
ředitel strategie obchodu mediální skupiny MAFRA, na základě plné moci (dále jen ,Zhotoďtel") tímto pro účely
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ,,Předtisková úprava, tisk a distribuce
oficiájního zpravodaje statutárního města jihlava" (dále jen ,,veřejná zakázka") předkládá cenovou nabídku
dle niže uvedené speciňkace:

1. Podrobná specifikace části díla Předtisková a grafická úprava Zpravodaje u každého jednotlivého vydání:

a) zlom a grafická úprava 20 (v případě rozšířeného vydáni 24) plnohodnotných celobarevných stran
včetně obálky o výsledném formátu - výška 315 mm x šlika 235 mm do layoutu dodaného
Objednatelem (texty, fotografie, příp. další obrazový materiál),

b) výstup:

· tiskové PDF (soubor s uzavřenými daty),

· elektronická verze Zpravodaje pro urMstěni na webové stránky města ve strojově čitelném PDF
umožňujícím fulltextové vyhledávání,

C) Zhotovitel je povinen používat následujÍcÍ druhy písma:

· pÍsmo Teuton - obálka a nadpisy článků vnitřních stran,

· písmo Hercules — texty vnitřních stran vyjma nadpisů.
2. Podrobná speciňkace části díla Tisk Zpravodaje u každého jednDtlivého vydáni:

a) náklad 24.200 ks,

b) výsledný formát - výška 315 mm x šířka 235 mm s tolerancí "l- 2 mm,

C) rozsah - 4 strany obálky " 16 vnitřních stran (v případě rozšířeného vydáni 20 vnitřhích stran),

d) papír- obálka 70 g/m', fine C,
- vnitřhí strany 45 g/m2, novinový,

e) barevnost - CMYK 4/4,

f) vazba - bez šití,

g) balené strojově do folie vždy po 100 ks.

Místem dodání díla je sidlo statutárního města Jihlavy, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 jihlava.

Celková nabídková cena v Kč za 1 vydání zpravodaje
předtisková a grafická úprava a tisk oficiáľnIho zpravodaje Matutárniho města Jihlavy

počet stran 20 počet stran 24
Cena celkem bez DPH 47 805,- KČ 66 445,- Kč
DPH 10 039,05 Kč 13 953,45 Kč
Cena včetně DPH 57 844,05 Kč 80 398,45 Kč

V Praze dne 4. 11. 2019
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