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Rámcová Smlouva

o dodávkách tiskového materiálu pro propagaci Filharmonie Bohuslava
Martinů, o. p. s.

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.
se sídlem nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín
ičO: 27673286
Dıč: 0227673286
zastoupená: RNDr. Josefem Němým, ředit
bank. spojeni: Komerční banka, a. s., Č.Cub
dále jen „objednatel“

a

Milan Daněk (DM design)
sídlo: Kpt. Jaroše 1196, 765 02 Otrokovice, Kvitkovice
IČ: 66601444
Dıč: 026903044126
zastoupený: Milanem Daňkem, majitelem
bank. spojeni: Fio banka a. s., č. ů:
dále jen „dodavatel“

dále také oba jen „smluvní Strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 1746 odst. 2, Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník, tuto rámcovou smlouvu (dále jen „smlouva"):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této rámcové smlouvy je stanovení podmínek pro dodávku tiskových materiálů pro
propagaci, a to plakátů, posterů a programů, včetně jejich grafických návrhů, předtiskové
přípravy, výroby, instalací, balného a dopravy (dále „plnění“). Výčet je uveden v Přiloze č. 1.
To vše do vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl. Il. odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel bude objednávat jednotlivá plnění prostřednictvím písemné výzvy (dále také jen
„objednávka"). Za písemnou výzvu je považována objednávka objednatele. Za písemnou formu se
pro účely této smlouvy také rozumí elektronický e-mail.

3. Dodavatel se zavazuje dodat řádně a včas objednateli v průběhu platnosti této rámcové smlouvy
na Základě objednatelem vystavených písemných objednávek plnění dle čl. I odst. 1, a to Za
podmínek touto rámcovou smlouvou stanovených a v rozsahu specifikovaném v objednatelem
vystavené Objednávce. Objednatel se zavazuje řádně dodaný předmět plnění, na který vystavil
písemnou objednávku, převzít a zaplatit Za něj cenu plnění v této smlouvě dohodnutou.

4. \/ důsledku uzavření této smlouvy nevyvstane objednateli žádná povinnost vytvořit s dodavatelem
výhradní obchodní vztahy u plnění, jež je předmětem této smlouvy, ani povinnost u něj objednat
konkrétní objem plnění. S tímto ujednánim dodavatel bezvýhradně souhlasí.

ll.

Dodací podmínky

1. Tato smlouva se sjednává jako smlouva rámcová, na 1 000 000,- Kč bez DPH. Smlouva bude
plněna na základě objednávek vystavených objednatelem do vyčerpání maximálního finančního
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limitu 1 000 000,- Kč bez DPH, nejpozději však do 31. 12. 2021. Během této doby je Objednatel
oprávněn předmět plnění průběžně Objednávat a dodavatel povinen průběžně dodávat. Dodavatel
se Zavazuje, že písemně upozorní objednatele, jakmile bude do vyčerpání výše uvedeného
finančního limitu Zbývat 50 000,- Kč.
Dodavatel doručí objednaný předmět plnění na místo určení dle dohody.
Dodavatel je povinen předat objednateli předmět plnění ve stanoveném místě nejpozději ve lhůtě
uvedené v konkrétní objednávce.

lll.

Cena plnění

Cena Za předmět plnění je smluvně ujednána a odpovídá cenám stanoveným v Příloze č. 1 (dále
jen „cena plnění").
Dodavatel není oprávněn účtovat žádné další částky v souvislosti s plněním této smlouvy.
DPH bude účtována dle sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění.
Změna ceny dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy je možná pouze na základě písemného dodatku k
této smlouvě. Změnu ceny nelze uplatňovat Zpětné.
Objednatel není povinen Za dobu trvání platnosti rámcové smlouvy vyčerpat celou výši
stanoveného finančního rámce dle čl. ll. odst. 1.

IV.

Platební ujednání

Cenu řádně dodaného plnění dodaného objednateli, na Základě písemné objednávky dle této
smlouvyI uhradí objednatel dodavateli na Základě daňového dokladu (faktury), řád ně vystaveného
dodavatelem.
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne vystavení faktury s tím, že dodavatel je povinen fakturu doručit
objednateli ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů od data jejího vystavení. V případě, že
dodavatel doručí objednateli fakturu po uplynutí uvedené lhůty, prodlužuje se lhůta splatností
faktury O dobu shodnou s dobou, o kterou byla faktura doručena později. Povinnost Zaplatit je
splněna dnem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele.
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané
hodnoty, v platném znění. Přílohou faktury bude kopie objednávky. Fakturovaná cena plnění- musí
odpovídat ceně stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že faktura nebude odpovídat
stanoveným požadavkům, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatností zpět dodavateli k
doplnění nebo opravě, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet
znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.
Objednatel neposkytuje Zálohy.
Úhrada ceny plnění bude provedena v české měně, formou bezhotovostního převodu na účet
dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo daňovém dokladu.
Faktura se považuje Za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti
odepsána Z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.

V.

Práva a povinnosti smluvní stran

Ve své nabídce dodavatel na Základě požadavku objednatele předložil ceny tiskového materiálu,
grafických příprav, instalací, balného apod., Z nichž se bude dodávané plnění na Základě této
smlouvy skládat. Smluvní ceny jednotlivých položek předmětu smlouvy jsou Přílohou č. 1 této
Smlouvy. Předmět plnění dodávaný podle této smlouvy musí vždy odpovídat Zadávacím
podmínkám Zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy.
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Dodavatel je povinen přijmout objednávku na plnění v kterýkoliv pracovni den po dobu platnosti
této Smlouvy.
Dodavatel není na základě této Smlouvy oprávněn požadovat po objednateli jakýkoliv minimální
odběr plnění.
Objednatel je povinen předat objednávku na plnění v dostatečném předstihu, poskytnout
dodavateli nezbytnou součinnost. U každé objednávky budou Smluvními Stranami Sjednány
konkrétní podmínky, tj. předmět, množství, odsouhlasené texty, grafika, termín dodání, apod.
V případě časové tíSné učiní Smluvní Strany vše pro zdárný průběh jednotlivých objednávek a
vynaSnaží Seı aby dodací lhůty byly co nejkratší.
Objednatel je povinen Zajistit převzetí řádně provedené Objednávky (tiskového materiálu) v místě
plnění.
Dodavatel prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň Z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy
(dále jen „daň"),

- mu nejsou známy Skutečnosti, nasvědčujicí tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže
daň Zaplatit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
- úplata za plnění dle Smlouvy není odchylná od obvyklé ceny
- úplata za plnění dle Smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem

na účet vedený poskytovatelem platebních Služeb mimo tuzemsko
- nebude neSpolehlivým plátcem,
_ bude mit u Správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- souhlasí S timI že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí

úplaty na plnění bude o dodavateli zveřejněna správcem daně skutečnostl že dodavatel je
nespolehlivým plátcem, uhradí Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. S. daň z přidané hodnoty
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému Správci dané,

-- souhlasí S tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu dodavatele určeného
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. daň
Z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému Správci daně.

Jakoukoli Skutečnost, která by po dobu trvání této Smlouvy měla vliv na pravdivost prohlášení v
odst. 7 tohoto článku Smlouvy, je dodavatel povinen sdělit objednateli nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne, kdy Se o takové skutečnosti mohl dozvědět.

VI..

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V případě prodlení dodavatele s dodáním předmětu plnění Objednateli ve Stanoveném termínu a
místě plnění je dodavatel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši i % z celkové ceny
plnění konkrétní objednávky, které Se prodlení týká, a to Za každý i započatý den prodlení.
V případě prodlení delším než 10 dní má právo objednatel dodávku nepřevzít bez jakýchkoliv
nároků na náhradu nákladů dodavatelé.
Úhradu Smluvní pokuty provede dodavatel na účet objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a
to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného
dodavateli, Se Splatnosti 30 dnů ode dne vystaveni. K faktuře musi být přiloženo oznámení o
uplatnění Smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v Souladu Se Smlouvou
zakládá právo objednatele Smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít
odpovídající náležitosti, je dodavatel oprávněn zaslat jí ve lhůtě Splatnosti Zpět objednateli k
doplnění, aniž Se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta Splatnosti počíná běžet znovu od
opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů dodavateli.
Pro případ prodlení se Splněnim peněžitého závazku dle této Smlouvy jsou Obě smluvní strany
oprávněny požadovat Zaplacení úroků z prodlení v Zákonné výši dle nařízení vlády č. 351/2013
Sb., kterým se určuje výše úroků Z prodlení a nákladů Spojených s uplatněním pohledávky, určuje
odměna likvidátora, likvidační Správce a člena orgánu právnické osoby jmenované Soudem a
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob,
v platném znění. -



Zaplacenim Smluvní pokuty se dodavatel nezbavuje povinnosti plnit povinnost utvrzenou Smluvní
pokutou.

VII.

Výpověď a odstoupení od Smlouvy

Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů. Výpovědní doba činí dva
měsíce a počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď
dodavateli doručena. Výpověď musí mít písemnou formu.
Objednatel i dodavatel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu v případě
podstatného porušení smluvních povinností smluvní stranou. Podstatným porušením je Zejména
opakované prodlení s plněním smluvní povinnosti.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že je dodavatel v prodlení s plněním
smluvní povinností i přesto, že jej objednatel vyzval v náhradní lhůtě k Sjednání nápravy.
Dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud je objednatel v prodlení
s úhradou ceny plnění dodavateli déle než 30 dníı a objednatel neuhradí fakturu ani po předchozím
písemném upozornění dodavatelem v dodatečné 15-denní lhůtě.
Odstoupením od smlouvy Zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran Ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní
povinnosti ani smluvních ustanovení týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami či práva
na Zaplacení smluvní pokuty.
V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva
a povinnosti vyplývající Z této smlouvy do 30 dnů od právních účinků odstoupení.
Oznámení o odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu aje účinné okamžikem doručení
druhé smluvní straně. Oznámení o odstoupení musí obsahovat důvod odstoupení od smlouvy.
Tato smlouva může být rovněž ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

VIII.

Závěrečná ujednání

Právní vztahy v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými platnými právními předpisy
ČR, Zejména ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v platném znění.
V případě vzniku sporu se smluvní strany Zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se
Zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude
úspěšné, bude na základě dohody smluvních stran Záležitost předložena místně příslušnému
soudu, kterým bude místně příslušný soud objednatele.
Změny této smlouvy mohou být provedeny výhradně plsemnými vzestupně číslovanýmí dodatky
schválenými oběma smluvními Stranami. není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se
Zákonem č. 340/2015 Sb., (o registru smluv) a ostatními příslušnými právními předpisy.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle §
504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel souhlasí
se Zpracováním osobních údajů v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o Změně některých Zákonů, v platném Znění.
Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, Z nichž objednatel obdrží 2
vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany.
Účastníci této smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli, že se s celým textem této smlouvy včetně jejich příloh seznámili a na důkaz toho
připojuji podpisy oprávněných Zástupců.
Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:



Příloha Č. 1 -› Smluvní cena jednotlivých položek předmětu Smlouvy
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Ve Zlíně dne .zn/.Ž 5094// Ve Zlíně dne .../ř 53“ ř'ćä"ıııııııııııı

Za objednatele: ' Za dodavatele:

RNDr. Josef Nˇˇ'fjl ivı'iıan Daněk f“
ředitel Filhar ołnl'e Bohuslava majitel DM design
Martinů, o. p. ' '. '



Příloha č. 1

ks cena za kus výsledná cena
Plakažyl
A1 I,41010135 g
náklad
80 ks 80
100 ks 100
150 ks 150
grafická příprava 1
předtis kova příprava 1
balné a doprava 1
Plakaˇlıy
A2, 4/0, KL 135 g
náklad
80 ka “ 80
100 ks 100
150 ks 150
grafická příprava 1
předtìskové příprava 1
balné a doprava 1

stefy "
20 X 190 cm, 4/0, PVC pol. fólie s laminaci

nakıad 2 ks 2 '
grafická a výrobní příprava 1
instalace a cestovné 1
Prdgramvˇlzslran "
130 x 180 mm ,4/1, KL 135 g, vazba \/1
náklad
70 ks 70
100 ks 1 OO
150 ks 150
200 ks 200
grafická příprava, sazba, korektury
předtisková příprava
balné a doprava
Pradramyaalran
130 × 180 mm , 4/1, KL 135 g, vazba V1
náMad
70 ks 70
100 ks 100
150 ks 150
200 ks 200
grafická příprava, sazba, korektury
předlisková příprava
balné a doprava
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