
Smlouva o poskytováni služeb

Městská část Praha 6
lČ: 00063703
se sídlem: Čs. armády 601/23, 160 52 Praha - Bubeneč
zastoupená: Mgr. Janem Lacinou, místostarostou
(dále jen ,,objednatel")

a

Regionálni vydavatelství s.r.o.
lČ: 27846717
DIČ: CZ27846717
se sídlem: K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany
zapsaná u: Městského soudu v Praze, C 323109
bankovní spojení: Flo banka, a.s.
č.ú.: 2501621912/2010
zastoupená: , jednatelem
(dále jen ,,dodavatel")

(společně též jako ,,smluvní strany")

uzavÍrajÍ dle ustanoveni zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a
roku tuto smlouvu

Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje provádět pro objednatele distribuci radničního periodika Šestka (dále
jen ,,měsíčník") dle rozsahu uvedeného v odst. 2 tohoto článku smlouvy. Dodavatel je
odpovědný za úplnou, řádnou a včasnou distribuci a doručeni měsičnÍku objednatele do
distribučních míst.

2. Rozsah distribuce (počet výtisků). hmotnost měsičníků, jednotlivé distribuční oblasti a
frekvence distribuce se mohou měnit a budou stanoveny na základě jednotlivých objednávek
objednatele průběžně, orientují se však podle nás|edujÍcÍch klíčových dat:

Předmět:

Cena:

Frekvence:

Náklad k distribuci:

Balení:

požadovaný termín distribuce:

radniční měsíčník Šestka

70,- Kč bez DPH l 1 distribuční místo (jeden závoz)

11X ročně kromě srpna (měsíčník nevychází)

max. 200 distribučních mist na území Prahy 6

měsíčníky přepásány páskou nebo baleny ve fólii

do 5 kalednářnich dnů na všechna distribuční místa
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3. Jednotlivá distribuce je splněna dodáním na určená distribuční místa dle předem
dohodnutého distribučního plánu. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat distribuci
měsíčníku na jednotlivých distribučních místech. V případě porušení povinnosti vyp|ývajících
z této smlouvy, tedy především v případě distribuce, která nebyla provedena úplně, řádně
nebo včas, na distribuční místa, bude na toto dodavatel objednatelem písemně upozorněn.

4. Při opožděném dodání měsičniku objednatelem oproti sjednanému harmonogramu v příloze
č. 1 se prodlužuje termín distribuce tak, aby měl dodavatel na distribuci sjednanou lhůtu 5
kalendářních dni.

Podmínky a vyúčtováni

1. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem zahájení spolupráce, resp. účinnosti smlouvy,
může objednatel pověřovat dodavatele provedením distribuce měsÍčníku.

2. Cenu uvedenou v článku l. garantuje dodavatel do 28.02.2021.

3. Dodavatel vystaví za každou distribuci jednotlivou fakturu, a to ve lhůtě 7 dni od provedení
jednotlivé distribuce.

4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dní od doručení objednateli a bude uhrazena formou
bankovního převodu na účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Úhradou faktury se
rozumí odepsáni fakturované částky z účtu objednatele.

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných právních
předpisů, v opačném případě e objednatel oprávněn fakturu dodavateli před jeho splatnosti
vrátit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a opravená
nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

III.

Dodáni

1. V případě zvláštních distribucí nebo v průběhu týdnů se svátky budou terminy dodáni
stanoveny po předchozí dohodě smluvních stran.

2. V případě prodlení dodavatele se sjednanými terminy plnění, resp. distribuce, dle této
smlouvy a objednávky objednatele, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 1.000 kč za každý, byt' i jen započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty
nezaniká nárok smluvních stran na náhradu škody.

lV.

Doba platnosti smlouvy a výpověď'

1. Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do 28.02.2021.

2. Smluvní strany mají právo vypovědět tuto smlouvu bez uvedeni důvodu, přičemž výpovědní
doba je třhněsični a počne běžet prvním dnem měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci, v němž byla
písemná výpověď' doručena druhé smluvní straně.

3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě hrubého porušení
této smlouvy, především při opakovaném neprovedení úplné, řádné a včasné distribuce
měsičniku na smluvená, byt' i jen některá, distribuční místa, na což byl dodavatel
objednatelem písemně nejméně dvakrát písemně upozorněn dle ČI. l. odst. 3. smlouvy.



V.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si pro plněni práv a povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy určují následujici
kontaktní osoby:
za objednatele:
za dodavatele:

2. Veškerá doplnění, úpravy nebo změny této smlouvy je možno provádět pouze písemnými
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

4. Dodavatel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby
poskytovat informace podle ust. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a
též prohlašuje, že nic z této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a
souhlasí se zveřejněním této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze
smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejněni
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v
platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti nejdříve
dnem jejího uveřejněni v registru smluv. Dále pIati, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do
tří měsíců od jejího uzavřeni, bude od počátku zrušena. Tato smlouva bude uveřejněna bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření.

7. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění
potvrzujicí splněni podmínek pro platnost prvního jednání městské části Praha 6. Uzavřeni
této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze
dne 18.02.2020., č. 1275/20 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro
platnost tohoto právního jednání.

8. Smluvní strany prohlašuji, že si shora uvedený text přečetly, jeho obsahu rozumí a tento je
bez výhrad projevem jejich pravé vážné a svobodné vůle. Smluvní strany dále prohlašuji, že
tuto smlouvu neuzavÍrajÍ v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 Harmonogram

V Praze dne V Praze dne

Mgr. Jan Lacina
místostarosta MČ Praha 6 jednatel společnosti



List1

HARMONOGRAM ŠESTKA 2020

Uzávěrka rozeslání
, .

předání do
potvrzeni podkladů náhledu U'averka tiskárny (17:00, 12:00 pokud vychází

objednávky redaktorovi ZLOM připomínek den na pátek) Distnbuce
pro tiskárnu zveřejňuje pro vomp a do 14.00

se vtiráži a na RMČ/RS 12.00 (PODKLADY PRO TISK)"den D"
www.sestka.cz

BŘEZEN 11.2.2020 10.2.2020 19.-24.02. 24.2.2020 27.2.2020 27. únor 2020' 28. únor 2020

DUBEN 11.2.2020 10.3.2020 19.-24.03. 24.3.2020 27.3.2020 27.03.2020 do 12.00 30. březen 2020

KVĚTEN 14.4.2020 13.4.2020 22.-27.04. 27.4.2020 30.4.2020 29. duben 2020 30. duben 2020

ČERVEN 12.5.2020 11.5.2020 20.-25.05. 25.5.2020 28.5.2020 28. květen 2020 29. květen 2020

ČERVENEC/SRPEN 10.6.2020 9.6.2020 18.-23.06. 23.6.2020 26.6.2020 26.06.2020 do 12.00 29. červen 2020

ZÁŘÍ 12.8.2020 11.8.2020 20.-25.08. 25.8.2020 28.8.2020 28.08.2020 do 12.00 31. srpen 2020

ŘÍJEN 14.9.2020 11.9.2020 21.-25.09. 25.9.2020 29.9.2020 29. září 2020 30. záři 2020

listopad 13.10.2020 12.10.2020 21.-26.10. 26.10.2020 29.10.2020 29. říjen 2020 30. říjen 2020

PROSINEC 10.11.2020 9.11.2020 18.-23.11. 23.11.2020 26.11.2020 26. listopad 2020 27. listopad 2020

LEDEN 11.12.2020 10.12.2020 17.-23.12. 28.12.2020 30.12.2020 30. prosinec 2020 4. leden 2021

ÚNOR 14.1.2021 13.1.2021 22.-27.01. 27.1.2021 29.1.2021 29.01.2021 do 12.00 1. únor 2021
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