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čj. KRPA-195398-9/ČJ-2020-0000VZ-V
Počet listů: 4
Přílohy: 1/1

Smlouva
na ,,Dodáni reklamního prostoru pro propagaci "Policie v médiích" v rámci

projektu č. 025 pro oblast prevence kriminality na rok 2020 - grant".

Smluvní strany:

Poskytovatel:
MAFRA, a. S.

se sídlem:
zapsaný:
IČO:
DIČ:
zastoupený:

adresa:

bankovní spojení:
číslo účtu'
kontaktní osoba:
tel:
e-mail:

Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1328
453 13 351
CZ45313351

(dále jen ,,poskytovatel")

a

Objednatel:
Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
se sídlem: Praha 4 (Nusle), Kongresová 2, PSČ 140 00
IČO: 751 51472
DIČ: CZ75151472
zastoupený: náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku

plk.lng.Pavlem Dombrovským
adresa: Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

bankovníspojenh
číslo účtu:
tel:
fax:
e-mail:
kontaktní osoba ve věc

(dále jen ,,objednatel")

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu ,,Dodáni
reklamního prostoru pro propagaci "Policie v médiích" v rámci projektu č. 025 pro oblast prevence
kriminality na rok 2020 - grant" dle ustanoveni §§ 6, 27 písm. a) a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona
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č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") inominátní
smlouvu (o poskytování služeb), (dále jen ,, smlouva").

l. Předmět plnění
Dodání mediálního reklamního prostoru v tištěném periodiku, které je distribuováno koncovému příjemci
zdarma.
Minimální počet kusů tohoto periodika musí být 200 000 výtisků denně v oblasti hlavního města Prahy
a středních Čech.
Zveřejněný vizuál musí zabírat minimálně jednu čtvrtinu (min. rozměr 100 x 142 mm) a jednu čtvrtinu
(min. rozměr 204 x 71 mm) tisknuté plochy stránky a musise nacházet v přední polovině tohoto periodika.

||. Technická specifikace předmětu plnění
Titul: METRO (evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211- 7811).
Minimálnítištěný náklad: vÍce než 200 000 tisíc kusů v oblasti hlavního města Prahy a středních Čech.
Rozměr prostoru pro zveřejněni: 100 x 142 mm tisknuté plochy {minimálně y, strany) a jednu čtvrtinu
(min. 204 x 71mm).
Urrňstění: 2 x na cizojazyčné stránce; 11X v přední části novin.
Periodicita: 2 x měsíci srpnu 2020; 4 x v měsíci září 2020, 5 x v měsíci říjnu 2020
a 2 x v měsíci listopadu 2020.
Celkové množství inzerátů za toto období roku 2020: 13 (třináct)

Ill. Termín plněni
V měsÍcÍch srpen až listopad 2020.

lV. Celková cena předmětu plnění

Celková nabídková cena činí: 238 016,53 KČ bez DPH
49 983,47 KČ - DPH 21%

288 000,00 KČ včetně DPH

Tato nabídková cena zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním této veřejné zakázky a je
konečná.

V. Platební podmínky
Poskytovatel vystavifakturu na základě písemné objednávky zaslané objednatelem.
Splatnost faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu objednatele ve prospěch
poskytovatele.
Zálohy objednatel neposkytuje.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty v platném znění a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nebude-lifaktura
uvedené náležitosti obsahovat, objeď navatel má právo ji vrátit poskytovateli k doplnění. Při vrácení
faktury bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje lhůta splatnosti, která začíná běžet
doručení opravené faktury objednateli.
Fakturační adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
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Vi. Povinnosti smluvních stran
Poskytovatel se zavazuje dodat předmět plněniv rozsahu a terminu uvedených v ČI. l až Ill této smlouvy.
Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli přiměřenou součinnost při realizaci předmětu plnění
této smlouvy.
Uhradit cenu předmětu plnění v stanoveném čase a v celkové výši uvedené v ČI. lV této smlouvy.

VIL Ostatní ujednáni
Poskytovatel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 2001občanského zákoníku odstoupit od této smlouvy v případě,
že dodavatel poruší kteroukoliv svou povinnost danou touto smlouvou.
Odstoupeni od této smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného
oznámení druhé smluvní straně.

Vlil. Závěrečná ujednání
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti zveřejněním
v registru smluv. K tomuto zveřejnění se zavazuje objednatel.
Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být činěny toliko
písem nými pořadově číslovanými dodatky podepsa nými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu v plném znění, s čímž poskytovatel souhlasí.
závazkový právní vztah založený touto smlouvou se ve věcech v ní neupravených řídI občanským
zá koníkem.

Nedílnou součást smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1- Plná moc k zastupování MAFRA, a.s.

Za objednatele: Za poskytovatele:

V Praze dne V Praze dne
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Plná moc
Společnost MAFRA, a.s. se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, 150 00, zápis v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1328, lČ: 453 13 351(dále i jen jako ,,Společnost")

tímto zplnomocňuje

zaměstnance Společnosti, pana

k zastupováni Společnosti ve všech řIzenIch dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
jakož i pro výběrová řízenI a zakázky zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., aby vykonával
veškeré souvĹsejÍcÍ úkony (jednání), zejména aby za Společnost jako účastníka zadávacího řIzení
podepisoval a podával nabídky ve všech zadávacích řIzení, přijímal doručované písemnosti, žádal o
podá ní vysvětlení zadávací dokumentace, podával i jakékoliv jiné návrhy či žádosti, uzavíral rámcové
či jiné smlouvy na plněni za Společnost se zadavatelem či smlouvy potřebné k realizaci předmětu
veřejné zakázky, subdodavatelské smlouvy (dohody) a smlouvy o sdruženi či jiné dohody (smlouvy) a
činil i další úkony v zadávacím řIzenI. V uvedeném rozsahu je zmocněnec oprávněn za Společnost
jednat, včetně podepisování písemných právních úkonů.

Tato plná moc je omezena na dobu trvání pracovního poměru pana jiřího Otevřela ve Společnosti,
nejdéle však na dobu do 31. 12. 2020. Tato plná moc je dále omezena výši plněni jednotlivé zakázky
na částku 5.000.000,- KČ bez DPH (předpokládaná hodnota veřejné zakázky vyhlášená zadavatelem).

V Praze dne 17. 12. 2019

Zmocnění přijímám


