
SMLouvA O DÍLO 
DS202000473 

Statutární město Liberec 
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
Zastoupené: lng. Jaroslav Zámečník, CSc., primátorem města 
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Markétou Žáčkovou, vedoucí odboru cestovního ruchu, 
kultury a sportu 
IČ: 00262978 
(dále jen jako ,,0bjednateI” na Straně jedné)

8 

UN|PRESSspoI.sr.o. 
zastoupená: Davidem Svobodou, jednatelem 
ıčz 47282789 
Svobodová 1431, 511 01 Turnov 

(dále jen jako „Zhotovitel“ na Straně druhé) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve Znění pozdějších předpisů, tuto 

Smlouvu O dílo (dále jen ,,Smlouva") 

I. 

Předmět Smlouvy 
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za 
podmínek níže uvedených dílo: image brožura Liberec v angličtině 5.000 ks a v němčině 5.000 ks, 
celkem 10 000 kusů. 

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je Sjednána v čl. ll této 
Smlouvy. 

_. 

ll. 

Cena Díla a způsob úhrady 
Smluvní Strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 142.000,- Kč (slovy Sto 
čtyřicet dva tisíc korun českých) bez DPH, tj. 171.820,- Kč a bude uhrazena na účet Zhotovitele 

III. 

Termín Zhotovení díla 
Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do 30. června Z020. Zhotovitel 
vytiskne dílo na základě podkladů, které obdrží od Zhotovitele (nebo od třetí strany Zhotovitelem 
určené) minimálně 7 kalendářních dnů před tímto termínem. 

IV. 

Předání a převzetí Díla 
K předání a převzetí Díla dojde bez prodlení po jeho zhotovení na adrese provozovny Městské. 
informační centrum Liberec (adresa nám. Dr. E. Beneše 23, Liberec).





V. 

Odpovědnost za vady 
Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 3 měsíců od předání Díla objednateli. 
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. 

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li V době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, 
k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami 
sepsán Záznam. Náklady na odstraněnivad nese Zhotovitel. 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

a) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 
b) Tato Smlouva a vztahy Z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, Zejména příslušnými 

ustanoveními zák. Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů. 
c) Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 
d) Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, Sjejím 

_ obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a Skutečné vůle, srozumitelně a určitě, 
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

e) Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle Zákona 
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a 0 registru smluv (Zákon O registru smluv). 

f) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a 
to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno Za Souhlas s jejich 
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

g) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv podle § 6 odst. 1 Zákona Č. 
340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (Zákon O registru smluv). 

h) Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinnostíjsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této Smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to iv případě, že druhá 
strana takové plnění přijme a potvrdíjeho přijetí. 

f L5\[ıs. ZDZO 

\ı ı ihnn-:Ann ai 

Mgr. Bc. Markéta Žáčková lavıcl Svoboda 
v vedoucí odboru jednatel 

Cestovního ruchu, kultury a sportu




