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PRA 6

Stejnopis Č.:

Dodatek Č. 1 ke smlouvě o poskytnutí voucheru

c. smlouvy DOT/53/03/001427/2020, ze dne 12. 4.2021 (dále jen ..Dodatek" a „Smlouva**)

I.
Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2? 110 01 Praha 1

Ing. Vojtěchem Žabkou, ředitelem odboru projektového řízení 
Magistrátu hl. m, Prahy

zastoupené:

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

(dále jen „Poskytovatel dotace**)

a

Manifestu Holding s.r.o.

C 308278 vedená u soudu Městský soud v Prazezapsana:

se sídlem: Národní 135/14, 11000 Praha 1

zastoupená:

IČO: 07826397

(dále jen „Příjemce**)

(společně dále jen „Smluvní strany**)
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II.
Předmět tohoto Dodatku

Smluvní strany se dohodly, vzhledem k nutné zrněné dodavatele z důvodu ukončení spolupráce 
s původním dodavatelem, na novém dodavateli, který byl vybrán z white-listu, tím se mění 
dosavadní znění přílohy č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí voueheru - Nabídka dodavatele 
služeb dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

1.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
Dodatek zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování tčehto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Příjemce výslovně souhlasí, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CHS), 
vedené Poskytovatelem dotace, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních 
stranách tohoto Dodatku, předmětu tohoto Dodatku, číselném označení tohoto Dodatku, datu jeho 
podpisu a obsahuje rovněž plný text tohoto Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu, a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejněni bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž tři (3) jsou určena pro 
Poskytovatele dotace a jedno (1) pro Příjemce.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádné přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho 
obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek 
nemohl být řádné plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem 
jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a 
dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a 
veškerá prohlášeni v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

5. V souladu s ustanovením zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto Poskytovatel dotace potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno 
usnesením Rady hl. města Prahy č. 1918 ze dne 2. 8. 2021.

Přílohy:
Příloha č. I Nabídka dodavatele služeb Hecls Make Deals, s.r.o.
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V Praze dne: V Praze dne:

Poskytovatel dotace
Hlavní město Praha

Příjemce
Manifesto Holding s.r.o.

lng; Vojtěch batika \ 
ředitelem odboru projektového 
řízeni Magistrátu hl. m. Prahy

jednatel
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PRAŽSKÝ VOUCHER NA KREATIVNÍ SLUŽBY - VÝZVA Č. 2

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - PÓL RŮSTU ČR

NABÍDKA DODAVATELE SLUŽEB

Vizuální identita pro mezinárodní expanzi Manifesto Marketu
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NABÍDKA POSKYTNUTÍ SLUŽEB

ŽADATEL O POSKYTNUTÍ VOUCHERU

Název žadatele Manifesto Holding s.r.o.

IČO/DIC 07826397

Plátce DPH SÁNO DNE

Sídlo žadatele Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1

Statutární zástupce žadatele ednatel

DODAVATEL SLUŽBY

Název dodavatele / jméno, příjmení 
fyz. os.

Heels Make Deals

IČO/DIČ 2375206

Plátce DPH 0ANO DNE

Sídlo dodavatele / fyz. os. Praha - Košíře. Houdova 901/11, PSČ 158 00

Statutární zástupce dodavatele

Zpracovatel nabídky

(jméno, telefon, email)

Kontaktní osoba 

(jméno, telefon, email)

POPIS NABÍZENÝCH SLUŽEB - PŘEDMĚT
Konkrétní a srozumitelný popis nabízených služeb.

Kreativní vedení, grafický design, 3D grafika, ilustrace a/nebo fotografie, video, styling, development 
mikrostránky
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POPIS ŘEŠITELSKÉHO TÝMU

ŘEŠITELSKÝ TÝM
Projektový management + Creative Direction| 
Art dlrection ♦
Grafický design +

30 + VFX ♦
Web codlng

VÝSTUPY KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ
• Korporátnl Identita Vizuální identita pro globální rozšíření Manifeste Markét
• B28 prezentace k oslovení partnerů a sponzorů (4 variace)
• B2B prezentace k oslovení prodejců (4 variace)
• Kreativní koncept kampaně pro B2C komunikaci - 3 návrhy, rozpracování vybraného návrhu. 1 až 2 

variace vizuální identity pro každou geografickou zónu.
• Manuál pro offiine a sociální média
• Aplikace VI pro sociální média, onilne reklamu, email marketing. Inzerci, prostorový design a 

označení
• Motion grafika nebo video kampaň ve stopáži 6,10 a 60 sekund.
• Microsite pro nové lokace
• Grafické práce, ilustrace, fotografie, 30 animace

HARMONOGRAM
Zde uveďte předpokládaný harmonogram projektu. Skutečná realizace projektu bude ovlivněna délkou
schvalovacího procesu Žádosti o poskytnutí voucheru, přičemž skutečným dnem zahájení projektu je den 
zveřejnění Smlouvy o poskytnutí voucheru v registru smluv.

L měsíc - Korporátnl Identita Vizuální Identita pro globální rozšíření Manifeste Markét
2. měsíc - B2B prezentace
3. měsíc - Kreativní koncept kampani
4. měsíc -Manual pro offiine a soc media, aplikace VI
5. měsíc - motion grafika
6. měsíc -microsJte

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Název položky Měrná

Jednotka
Počet Cena za 

Jednotku
Cena celkem

jednotek

• Korporátnl Identita Vizuální
Identita pro globální rozšířeni 
Mamfesto Markét

hodina 40 800 ♦ DPH 21% 32 000.-+DPH
21%

• B2B prezentace k oslovení
partnerů a sponzorů (4 variace)

hodina 24 800 +DPH 21% 19200 +DPH
21%
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• B28 prezentace k osloveni
prodejců (4 variace)

hodina 24 800 4-DPH 21% 19200 + DPH 
21%

Kreativní koncept kampané pro B2C
komunikaci - 3 návrhy, rozpracováni 
vybraného návrhu, 1 až 2 variace vizuální 
Identity pro každou geografickou zónu 

• Manuál pro offllne a sodálnf 
média

hodina 75 800 + DPH21% 60 000.-+DPH
21%

hodina 30 800+DPH 21% 24 000,-fDPH
21%

• Aplikace VI pro sociální média, 
Online reklamu, email marketing, 
Inzerd, prostorový design a 
označeni

hodina 54 800,-* DPH 21% 43200,-+DPH
21%

• Motion grafika nebo video 
kampaň ve stopážl 6,10 a 60 
sekund.

hodina 30 800 +DPH 21% 24000 +DPH
21%

• Microsíte pro nové lokace hodina 18 800 +DPH 21% 14 400,- +DPH
21%

Grafické práce, ilustrace, fotografie, 3D
animace

projekt 4 8000 + DPH 21% 32 000 +DPH
21%

CENA CELKEM (bez DPH) 268 000,-
CENA CELKEM (včetné DPH)" 324 280,-
• Pokud je dodavatel NEPIÁTCE DPH, uvede celkovou cenu projektu do tohoto řádku.

Nabídka je povinnou přílohou Žádosti o poskytnutí voucheru. Vžor nabídky je závazný, poskytovatel 
služeb je povinen uvést vfiechny výSe požadované údaje.

Čestné prohlášení

Čestné prohla«uji. že dodavatel služby Je odborné způsobilý k realizaci nabídky čestné prohtaM, předložené údaje 
Jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem sl védom možných právních dopadů v pftpsdé zjxáténi skutečnost), že byla 
poskytnuta podpora na základé předloženi nepravdivých údajů.

V Praze dne 22.5.2021 IEELS^^Hals. s.r.o. 

IČ: 0237^^^^:202375206

podpis dodavatele služby - stát zástupce / fyz. os.
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