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Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy
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
DIČ: CZ27673286
zastoupená: RNDr. Josefem Němým, ředitelem
bank. spojení: Komerční banka, a. s., č. ú: 35-4307300217/0100
dále jen „objednatel“

a

Milan Daněk (DM design)
sídlo: Kpt. Jaroše 1196, 765 02 Otrokovice, Kvítkovice
IČ: 66601444
DIČ: CZ6903044126
zastoupený: Milanem Daňkem, majitelem
bank. spojení: Fio banka a. s., č. ú: 2200437468/2010
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, tento dodatek č. 1 rámcové smlouvě (dále jen „dodatek“):

Předmětem tohoto Dodatku je úprava bodu 1. Článku č. I, bodu 1. Článku II a bodu 9. Článku VIII včetně
doplnění přílohy č. 2 k této smlouvě, čímž dochází k rozšíření výčtu dodávaného tiskového materiálu
pro propagaci a k navýšení maximálního finančního limitu.

Nové úplné znění těchto bodů zní:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této rámcové smlouvy je stanovení podmínek pro dodávku tiskových materiálů pro
propagaci, a to plakátů, posterů a programů, bannerů, abonentek, CLV, včetně jejich grafických
návrhů, předtiskové přípravy, výroby, instalací, balného a dopravy (dále „plnění“). Výčet je
uveden v Příloze č. 1 a v příloze č. 2. To vše do vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl. II. odst.
1 této smlouvy.

II.

Dodací podmínky

1. Tato smlouva se sjednává jako smlouva rámcová, na 1 400 000,- Kč bez DPH. Smlouva bude
plněna na základě objednávek vystavených objednatelem do vyčerpání maximálního finančního
limitu 1 400 000,- 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.

Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy

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
DIČ: CZ27673286
zastoupená: RNDr. Josefem Němým, ředitelem
bank. spojení: Komerční banka, a. s., č. ú: 35-4307300217/0100
dále jen „objednatel“

a

Milan Daněk (DM design)
sídlo: Kpt. Jaroše 1196, 765 02 Otrokovice, Kvítkovice
IČ: 66601444
DIČ: ČZ6903044126
zastoupený: Milanem Daňkem, majitelem
bank. spojení: Fio banka a. s., č. ú: 2200437468/2010
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, tento dodatek č. 1 rámcové smlouvě (dále jen „dodatek“):

Předmětem tohoto Dodatku je úprava bodu 1. Článku č. I, bodu 1. Článku II a bodu 9. Článku VIII včetně
doplnění přílohy č. 2 k této smlouvě, čímž dochází k rozšíření výčtu dodávaného tiskového materiálu
pro propagaci a k navýšení maximálního finančního limitu.

Nové úplné znění těchto bodů zní:

l.

Předmět smlouvy

Předmětem této rámcové smlouvyje stanovení podmínek pro dodávku tiskových materiálů pro
propagaci, a to plakátů, posterů a programů, bannerů, abonentek, CLV, včetnějejich grafických
návrhů, předtiskové přípravy, výroby, instalací, balného a dopravy (dále „plnění“). Výčet je
uveden v Příloze č. 1 a Vpří/oze č. 2. To vše do vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl. II. odst.
1 této smlouvy.

ll.

Dodací podmínky

Tato smlouva se sjednává jako smlouva rámcová, na 1 400 000,- Kč bez DPH. Smlouva bude
plněna na základě objednávek vystavených objednatelem do vyčerpání maximálního finančního
limitu 1 400 000,- 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.
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2. Dodavatel doručí objednaný předmět plnění na místo určení dle dohody.
3. Dodavatel je povinen předat objednateli předmět plnění ve stanoveném místě nejpozději ve lhůtě

uvedené v konkrétní objednávce.

VIII.

Závěrečná ujednání

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Smluvní cena jednotlivých položek předmětu smlouvy

Příloha č. 2 – Smluvní cena dalších jednotlivých položek předmětu smlouvy

Dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
dodavatel 1 vyhotovení.

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

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 2 – Smluvní cena dalších jednotlivých položek předmětu smlouvy

Ve Zlíně dne ……………           Ve Zlíně dne ……………

Za objednatele: Za dodavatele:

………………………………… ………………………………………………
RNDr. Josef Němý Milan Daněk

ředitel Filharmonie Bohuslava majitel DM design
Martinů, o. p. s.

2. Dodavatel doručí objednaný předmět plnění na místo určení dIe dohody.
3. Dodavatel je povinen předat objednateli předmět plnění ve stanoveném místě nejpozději ve lhůtě

uvedeně v konkrétní objednávce.

Vlll.

Závěrečná ujednání

9. Nedílnou součástí těto smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Smluvní cenajednotlivých položek předmětu Smlouvy

Příloha č. 2 - Smluvní cena dalších jednotlivých položek předmětu Smlouvy

Dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, Z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
dodavatel 1 vyhotovení.

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

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 2 - Smluvní cena dalších jednotlivých položek předmětu smlouvy

Ve Zlíně dne ............... Ve Zlíně dne ...............

Za objednatele: Za dodavatele:

RNDr. Josef Němý Milan Daněk

ředitel Filharmonie Bohuslava majitel DM design
Martinů, o. p. s.
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Příloha č. 2

ks cena za ks celkem
CLV Školní
110 x 168,5 cm, polypropylenová magnetická folie
náklad 2 ks 2
grafika 1
CLV k poliklinice
PVC samolepka + LL
náklad 2 ks 2
grafika 1
CLV vitrína u Husy
810 x 2460, 704 x 2460 mm
náklad 2 ks 2
grafika 1
Banner tělocvična velký
20 x 3 m (vypnutý do ocelových lanek) - umístění vedle
Kongresového centra Zlín
náklad 1
banner tisk 1
montáž 1
plošina 1
odstranění 1
grafická příprava, sazba, korektury 1
Banner tělocvična velký
2 x 3 m (vypnutý do ocelových lanek) - umístění vedle
Kongresového centra Zlín
náklad 1
banner tisk 1
montáž 1
odstranění 1
grafická příprava, sazba, korektury 1
Abonentky
5 x 9 cm, 350 g krida mat + laminace mat 1/1
barevnost: 4/4 ofset
A 600
B 500
C 770
D 150
K 80
grafika 1
Celkem

Smluvní cena dalších jednotlivých položek předmětu
smlouvy

Cena konečná (po
odpočtu případných slev)

Příloha č. 2

Smluvní cena dalších jednotlivých položek předmětu
smlouvy

Cena konečná (po
odpočtu případných slev)

ks cena Za ks celkem
CLV Školní
110 X 168,5 cm, polypropylenová magnetická folie
náklad 2 ks N

grafika A

CLV k poliklinice
PVC samolepka + LL
náklad 2 ks N

grafika A

CLV vitrína u Husy
810 X 2460, 704 X 2460 mm
náklad 2 ks N
grafika A
Banner tělocvična velký
20 X 3 m (vypnutý do Ocelových lanek) - umístění vedle
Kongresověho centra Zlín
náklad 1
bannerflsk
montáž
plošina
Odstranění
grafická příprava, sazba, korektury
Banner tělocvična velký
2 X 3 m (vypnutý do Ocelových lanek) - umístěnívedle
Kongresověho centra Zlín
náklad 1
bannerflsk
montáž
Odstranění
grafická příprava, sazba, korektury A

A
A

;

Abonentky
5 X9 cm, 350 g krida mat + laminace mat 1/1
barevnost: 4/4 Ofset
A 600
B 500
C 770
D 150
K 80
grafika A

Celkem




