
RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 2021/1778

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc.,

primátorem města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 426511/0100

a

Zhotovitel: fronte, s. r. o.
Sídlo: Studánecká 1120, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Zastoupený: Ing. Petr Kozel
IČO: 26012227
DIČ: CZ26012227
Spisová značka: C 20036 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon"), tuto smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva"):

I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené
v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez
dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná
k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této
smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem provádění tisku materiálů pro objednatele,
které budou uskutečněny od 1. 1.2022 do 31. 12. 2022.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Hradec Králové
č. RM/2021/864 ze dne 20.07.2021.
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II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:
„Tisk materiálů města Hradec Králové 2022“

(dále jen „dílo")
Dílo sestává z tisku jednotlivých tiskovin uvedených ve specifikaci, která je
přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy o dílo, a to včetně balení a dopravy
do místa plnění.
Dílo bude realizováno dle jednotlivých objednávek objednatele na základě jím
dodaných grafických podkladů (např. tisková pdf).

2. Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek, za kterých bude zhotovitel
po dobu účinnosti této smlouvy pro objednatele průběžně provádět tiskové služby
v rozsahu a dle specifikace určené objednatelem a objednatel bude zhotoviteli
platit sjednanou cenu za poskytnutí těchto služeb.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, resp.
každé jeho dílčí části. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže
nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých,
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem, zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez
jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací
nezvyšuje cenu díla. Dále se zhotovitel zavazuje dílo provést s potřebnou péčí
a v ujednaném čase.

4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud
o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo
rozšířeno. Objednatel je oprávněn požadovat i provedení tisku, který není uveden
ve specifikaci (příloze č. 1). Za účelem provedení takového tisku bude uzavřen
dodatek ke smlouvě.

5. Objednatel není povinen realizovat tisk veškerých dokumentů uvedených v příloze
č. 1 smlouvy. Objednatel je rovněž oprávněn požadovat po zhotoviteli u
předmětných dokumentů (tiskovin) realizaci tisku o nižším nebo vyšším tiskovém
nákladu. Tisky budou realizovány dle aktuální potřeby objednatele na základě
jednotlivých objednávek.

6. Uzavřením této smlouvy o dílo rovněž nevzniká zhotoviteli nárok na výhradní tisk
dokumentů objednatele.

7. Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla (jeho části)
a zavazuje se, že nebude žádat jakékoliv plnění v průběhu provádění díla (resp.
jeho části).

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
a) jednotlivé objednávky objednatele dle této smlouvy o dílo a dle aktuální

potřeby objednatele (viz článek IV. smlouvy)
b) specifikace tisku (viz příloha č. 1 smlouvy)
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2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění
této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným
jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení provádění díla:
tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 01.01.2022 do 31.12.2022.

2. Dílo, resp. jeho dílčí části, bude realizováno na základě jednotlivých objednávek
objednatele dle této smlouvy o dílo a dle aktuální potřeby objednatele.

3. Lhůty k provedení jednotlivých materiálů jsou stanoveny v ceníku (Ceník včetně
specifikace tisku), který je přílohou č. 1 této smlouvy. Lhůta k provedení tisku
počíná běžet od předání tiskových dat zhotoviteli.

4. Objednávka bude zaslána elektronicky prostřednictvím e-mailu na tuto adresu
zhotovitele: Objednatel je povinen zaslat příslušnou
objednávku minimálně 5 pracovních dnů před předáním tiskových dat. Zhotovitel
?je povinen písemně nebo elektronicky potvrdit objednateli převzetí jeho
objednávky nejpozději do 2 pracovních dnů.

5. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto
způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí
ve smyslu čl. IX. této smlouvy.

6. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla,
musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném
zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

7. Místem plnění je sídlo objednatele - budova Magistrátu města Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hrade Králové.

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena dle ceníku, který je přílohou č. 1

této smlouvy (nabídkové ceny jednotlivých položek uvedené v cenové nabídce
zhotovitele při výběru zhotovitele objednatelem jako veřejným zadavatelem před
uzavřením této smlouvy o dílo). Cena bude hrazena dle skutečně realizovaných
tisků materiálů provedených na základě jednotlivých objednávek objednatele.

2. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány.
3. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty
ve výši dle obecně závazných právních předpisů. Pokud dojde ke změně sazby
DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH
v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění
zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke
smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

4. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, resp. jeho
části. Zejména se jedná o: veškeré náklady spojené s tiskem jednotlivých tiskovin,
včetně balení a dopravy do místa plnění.



5. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 3.) je možné pouze
na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou
smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem,
a to takto:
Právo fakturovat cenu za dílo zhotoviteli vzniká předáním díla, resp. jeho části
dle jednotlivé objednávky objednatele, a převzetím díla ze strany objednatele.

2. Cena bude stanovena v souladu s článkem V. této smlouvy. Cena bude hrazena
bezhotovostně, na účet uvedený v příslušné faktuře.

3. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění budou faktury, které budou mít
náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty (dále jen „zákon o DPH"). Smluvní strany se dohodly, že cena bude

' fakturována s DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho
části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ
objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení
peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti,
fakturovanou částku s DPH a bez DPH a další náležitosti v souladu se zákonem o
DPH, požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a požadavky zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

4. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen předávací protokol (dodací list), je
objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do
data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu
se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou
splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově
vystavené faktury je rovněž 21 dní od jejího doručení objednateli.

6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona
o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

7. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý
plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část
ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v
souladu s ustanovení § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla
a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

8. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na
stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně
informovat objednatele.

VII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:
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Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Ing. Petr Vinklář, vedoucí kanceláře primátora,
telefon: 495 707 412, e-mail: petr.vinklar@mmhk.cz
Bc. Kamila Zadrobílková, referentka kanceláře primátora,
telefon: 495 707 740, e-mail: kamila.zadrobilkova@mmhk.cz.

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
právních předpisů o bezpečnosti práce, technických norem, vzorových listů,
technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků
stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně
závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 tím
není dotčeno.

3. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech
a příkazech uvedených v odst. 2. tohoto článku smlouvy.

4. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu
provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně
závaznými právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby
zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými
dokumenty.

6. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich
práci ponese záruku v plném rozsahu.

7. Při provádění díla prostřednictvím subdodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako
by dílo prováděl sám.

Vlil.
Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit
provádění díla, jestliže:
- provádění díla brání vyšší moc,
- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o
nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným
způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla

- dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního
orgánu nikoliv z důvodů na straně zhotovitele

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet
lhůty tímto přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně
nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy

a předpisy,
- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení
smlouvy.
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Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů néstaví běh
smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na
úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

IX.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za
okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo
možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze
smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení,
epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení
ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém
stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen
hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany
na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat
za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným
partnerem.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je při provádění díla vázán pokyny objednatele uvedenými
v objednávce.

2. Závazek zhotovitele provést dílo (jeho část) je splněn jeho řádným dokončením
a předáním. Dílo (část díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude
při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé sloužit svému
účelu.

3. V případě vad díla není objednatel povinen od zhotovitele převzít tu část díla,
která vykazuje jakékoli vady.

4. Místem předání plnění (místem splnění závazku zhotovitele) je sídlo objednatele -
budova Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408,
502 00 Hrade Králové.

5. Termín předání díla, resp. jeho části, se považuje za splněný, pokud dílo bylo
objednatelem do termínu uvedeného v příslušné objednávce převzato.

6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

7. Po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, buď zhotovitel odstraní
vady bez zbytečného prodlení, nebo navrhne jinou formu kompenzace (slevu).
Odstranění případných vad provede zhotovitel na své náklady, za odstranění
případných vad nenáleží zhotoviteli jakákoliv náhrada, cena, odměna či jiné
plnění.

8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od předání
a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.
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XI.
Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou
a jejími přílohami, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům
a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že
bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je
24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační
protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem,
zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě,
že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady vždy
nejpozději do 5 dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu
i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese
zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem
a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu,
nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené v odst. 3 tohoto článku, je objednatel
oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob,
a to na náklady zhotovitele.

5. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním
protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

XII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících
případech:
a) v případě prodlení s předáním díla, resp. části díla dle jednotlivých

objednávek objednatele, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné objednávky vč. DPH za každý
i započatý den prodlení.

b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků
dohodnutý v předávacím protokole, zavazuje se objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den
prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení
termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.

c) v případě, že poruší povinnosti uvedené včl. III. odst. 2 smlouvy se
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč
za každé takové jednotlivé porušení.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen
rovněž nahradit objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku porušení
povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije.
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3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo (jeho část) uhradí
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená
významu zajištěné právní povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní
stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní
straně.

XIII.
Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst.
2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti
nabývá dnem 01.01.2022.

3. Tuto smlouvu jsou obě smluvní strany oprávněny vypovědět i bez udání důvodu.
Výpovědní doba činí tři měsíce a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího
po měsíci, v němž byla doručena výpověď druhé smluvní straně.

4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné,
nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru
smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů
České republiky.

5. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany
sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit
smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou
přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na
vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené
v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním Smlouvy v plném znění (včetně
všech příloh).

8. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství
a zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy (vč. metadat) bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.
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všech příloh).

8. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství 
a zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy (vč. metadat) bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.
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9. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp.
kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň
v jednom vyhotovení.

11. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
12. Smluvní strany prohlašují, že na smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona
subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

13. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému
uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to
včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata
v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
- identifikace smluvních stran:

a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00
Hradec Králové, IČO: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
b. fronte s. r. o., Studánecká 1120, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO:
26012227,
ID datové schránky: pgq69v4

- vymezení předmětu smlouvy: Rámcová smlouva o dílo - tisk materiálů města
Hradec Králové 2022

- cena: cenu nelze určit
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující
požadavkům zákona o registru smluv.

14. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné
a svobodné vůle obou smlouvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což
stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 Ceník včetně specifikace tisku

V Sezemicich dne...'..!?.í\0\f. V Hradci Králové dne JG. 1

za zhotovitele za objednatele
Ing. Petr Kozel prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
jednatel prímátor

9



i
Příloho č, l • Specifikace předmětu zakázky o kalkulace cen • Tabukla č. 1

Identifikace uchazeče:
Název firmy: fronte s.r.o.

lk 26012227
Statutárníorgán nebo osoba příslušně zmocněná: Ing. PetrKozel

I. Tiskmateriálů, které město vydává pro potřeby především svých občanů

Ihúta k provrdeni tisku od
předáni listovýchdalCena ta t±»k /aifckd

potolky Název požadované položky Technicképarametry * ulitné Vlastnost) - lilou specifikace ?talii požadavky (OBJEDNÁVKAmin. 5bfi Dí’H prarpvnkh dnů před
předáním flak, dat)

nálev: brožura. I ikolv v HK"
náklad: 1.000 ks
formát: A5
rozsah stran: 56 + 4
barevnost: vše4/4 (CMYK) 26 500,00 Kč 25 pracovních dnů
materiál: vnitřky 80 g Eko Print (100 X recykl vláken) přírodní odstín,
obálka 200 g Ecolíne, tiskový lak mat 1/0
vazba: VI
baleni: skupinové do fólie
název: brožura .MateřskéSfcolv v Hradci Kiátové*
náklad: 1000 ks
formát: A5
rozsah stran: 56 + 4

Informační brožura malá barevnost: vše 4/4 (CMYK) 26 500,00 Kč 25 pracovních dnů
materiál: vnitřky 80 g Eko Print (100X recykl vláken) přírodní odstín,
obálka 200 g Ecolíne, tiskový lakmat 1/0
vazba: VI
bálem: skupinové do lótlť
název: brožura .Odbor sociální-téma neurčeno*'
náklad: 1000 ks
formát: A5
rozsah stran: 32 + 4
barevnost: vše 4/4 (CMYK) 17 800,00 Kč 15 pracovních dnů
materiál: vnitřky 80 g recyklovaný papír, přírodní odstiň
obálka 200 g Ecolíne, tiskový lak mat 1/0
vazba: VI
balení: skupinové (fů fólie

název: brožura „Adresář sociálních stuíeb 2022*
náklad: 3.000 ks
formát: A5
rozsah stran: 228+ 4 111600,00 Kč 20 pracovních dnů
barevnost: vše 4/4 (CMYK)
materiál: vnitřky 135g KL, obálka 250g KL+ lamino lesk 1/0
vazba: V2
baleni: skupinové do fólie
háffriri BJůJlUá lí lititeů11
náklad: 500 ks
formát: A4
rozsah: 84 + 4Informační brožura velká 20 pracovních dnůbarevnost:

vše 4/4 (CMYK)
materiál: vnitřky 135g KL, obálka 250g KL + lamino lesk 1/0
vazba: V2

Liitr

název: leták Jak se ve mésté chovat k odpadum"
náklad: 500 ks

Informační leták formát: A4 5 pracovních dnůbarevnost:
4/4 (CMYK)

materiál: 140 g Eko Print (100 X recykl vláken) přírodní odstín
balení: skupinové do fólie

název: .Hradecké poklady”
náklad: 4 000 ks
formát: A3/A4
rozsah stran: 4
barevnost: 4/4 (CMYK) 5 pracovních dnů
materiál: 135g KL
vazba: VI bez šiti
knih. práce: falcování (1 lom)
balení: skupinové do fólie

Ceny kalkulujte včetně baleni tiskovin a dále včetně dopravy do sídla zadavatele.

Realizace bude probíhat na základě dílčích objednávek a dle aktuální potřeby objednatele Smlouva o dílo bude uzavřena na dobu určitou od 01.01.2022 do 31.12.2022

Místo dodání tiskovin: budova Magistrátuměsta Hradec Králové, československé armády 408,502 00 Hradec Králové
Upozorněni:
1 Vyplňujte prosím pouze žlutě podbarvené sloupce. Při vyjádření desetinných mist používejte desetinnou čárku, ne tečku

// 9Zozt



Příloha 6.1 - Specifikace předmětu zakázky a kalkulace cen - Tabulka č. 2

Identifikace uchazeče:
Název firmy: fronte s.r.o.

|? 26012227
Statutární orgán nebo osoba pfísluíně zmocněná: ,ní- Petr Koze'

II. Tisk materiálů, jejichž příjemcem Je především turista, návštěvník města

Ona za t<sk / (řtdial tiikovjtlidat
Název poledoven* potořky Technicképarametry • uhtná (átitnotU • bVUi specifikace náklad (OftltONAVKAmin 5

bez OTH pracovníchdnů před předérdrr,
tnk detl

název: Jetak 4a DL"
náklad: á 2 000 ks
lormát: 400x210 mm/10Qx210mm (4x DL)
rozsah: 8 stran v celku
barevnost: 4/4 {CMYK)

lednoduchý propagační leták 4 pracovní dny
materiál: 135gKM
knih. práce: falcováni- 3 lomy
balení: po 100 kt do fólie
poznámka: Předpoklad opakování tisku Tisk nebude zadáván
&M-

název: Jeták 6xĎť
náklad: á 10000ks
formát: 594x210mm/DL
barevnost: 4/4 (CMYK)
materiál: 135g KM 4 pracovnídny
knih. práce: falcování- 5 lomů (harmonika)
balení: po 100 ks do fólie
poznámka: Předpoklad opakování tisku Tisk nebude zadáván
scubětně.

Informačnf leták název: Jeták 6x OL"
náklad: á 5.000 ks
lormát: 594x210mm/DL
barevnost: 4/4 (CMYK)
materiál: 135g KM 4 pracovnídny
knih. práce: falcování- 5 lomů (harmonika)
baleni: po 100 ks do fólie
poznámka: Předpoklad opakování tisku. Tisk nebude zadáván
souběžně.

název: .Plán města*1
náklad: 10 000 ks
lormát 675*480mm
barevnost: 4/4 (CMYK)
materiál: 135g KM
knih. práce: sklad na DL, falcováni6 lomů (5x harmonika? 1 křížový)
baleni: po 50 ks do fólie
poznámka: Tisk jazykových verzí nebude zadánsouběžně.

název: „Plán města*
náklad: 7.000 ks
formát: 675x480 mm
barevnost: 4/4 (CMYK) 9 pracovních dnů
materiál: 13Sg KM
knih. práce: sklad na DL, falcování 6 lomů (5x harmonika + 1 křížový)
balení: po 50ks do fólie
poznámka: Tisk jazykových verzi nebude zadáván souběžně

název: .Plán města*
náklad: 3 000 ks
formát: 675x4BOmm
barevnost: 4/4 (CMYK)
materiál: 135gKM
knih práce: sklad na DL, falcováni 6 lomů (5x harmonika +1 křížový)
balení: po 50 ks do fólie
poznámka: Tisk jazykových verzí nebude zadáván souběžně

název: .»nfgrm4ftl(mggť
náklad: 10.000ksCZ
formát: A3/A6

Informačnímapa barevnost: 4/4 (CMYK) 4 pracovnídny
materiál: 135gKL
knih. práce: falcováni 4 lomy (3x harmonika + 1 křížový)
baleni- p? 100 ^ do ^ó11*
název: .Hradce Králové"
náklad: 4 000 ks CZ
formát: 160 (hřbet)xl90 mm
rozsah stran: 54+obálka, obálka s chlopní 170mm s výsekem
barevnost: vnitřky 4/4 (CMYK) obálka 4/4 (CMYK)
materiál: vnitřky 170g KM obálka 300g KL,
povrchová úprava obálky: lamlnace matná Jednostranná
knih. práce: V2 PUR
balení: po 20 ks do fólie
Dozndmka: Tisk jazykových verzí nebude zadáván souběžné
název .Hradec Králově*
náklad: 2.000 ks AJ
formát: 180 (hřbet)xl90 mm
rozsah stran: 54+obálka, obálka s chlopní 170mm s výsekem

Prezentační publikace města barevnost: vnitřky 4/4 (CMYK) obálka 4/4 (CMYK) 9pracovních dnů
materiál: vnitřky 170g KM obálka 300g KL,
povrchová úprava obálky: lamlnace matná jednostranná
knih. práce: V2 PUR
baleni: po 20ks do fólie
poznámkz: 1 i*tytowrh veiz- nebude laJa.én lojbgřriě.
název ^Calendertum Regina*
náklad: 2 000 ks
formát: 1B0 (hrbet)xl90 mm
rozsah stran: 28 + obálka,
barevnost: vnitřky 4/4 (CMYK) obálka 4/4 (CMYK)
materiál: vnitřky 170g KM obálka 300g KL,
povrchová úprava obálky: lamlnace matná Jednostranná
knih. práce: VI
baleni: po 25 ks do fólie
poznámka: Ttsk verzi nebude zadáván íout-ěžftě_________

Příloha 6.1 - Specifikace předmětu zakázky a kalkulace cen - Tabulka č. 2

Identifikace uchazeče:
Název firmy: fronte s.r.o.

|£ 26012227

Statutární orgán nebo osoba pfísluíně zmocněná: ,ní- Petr Koze'

II. Tisk materiálů, jejichž příjemcem Je především turista, návštěvník města

Název po ledoven* potořky Technické parametry • uhtná (átitnotU • bVUi specifikace
Ona za t<sk / 

náklad 
bez OTH

lednoduchý propagační leták

název: Jetak 4a DL"
náklad: á 2 000 ks
lormát: 400x210 mm/10Qx210 mm (4x DL)
rozsah: 8 stran v celku
barevnost: 4/4 {CMYK)
materiál: 135gKM
knih. práce: falcováni - 3 lomy
balení: po 100 kt do fólie
poznámka: Předpoklad opakování tisku Tisk nebude zadáván

&M-

Informačnf leták

název: Jeták 6x Ďť
náklad: á 10 000 ks 
formát: 594x210 mm/DL 
barevnost: 4/4 (CMYK) 
materiál: 135g KM
knih. práce: falcování- 5 lomů (harmonika) 
balení: po 100 ks do fólie
poznámka: Předpoklad opakování tisku Tisk nebude zadáván 
scubětně.

název: Jeták 6x OL"
náklad: á 5.000 ks 
lormát: 594x210 mm/DL 
barevnost: 4/4 (CMYK) 
materiál: 135g KM
knih. práce: falcování- 5 lomů (harmonika) 
baleni: po 100 ks do fólie
poznámka: Předpoklad opakování tisku. Tisk nebude zadáván 
souběžně.

název: .Plán města*1
náklad: 10 000 ks 
lormát 675*480 mm
barevnost: 4/4 (CMYK) 
materiál: 135g KM
knih. práce: sklad na DL, falcováni6 lomů (5x harmonika ♦ 1 křížový) 
baleni: po 50 ks do fólie
poznámka: Tisk jazykových verzí nebude zadán souběžně.

název: „Plán města*
náklad: 7.000 ks 
formát: 675x480 mm 
barevnost: 4/4 (CMYK) 
materiál: 13Sg KM
knih. práce: sklad na DL, falcování 6 lomů (5x harmonika + 1 křížový) 
balení: po 50 ks do fólie
poznámka: Tisk jazykových verzi nebude zadáván souběžně

název: .Plán města*
náklad: 3 000 ks 
formát: 675x4BO mm 
barevnost: 4/4 (CMYK) 
materiál: 135gKM 
knih práce: sklad na DL, falcováni 6 lomů (5x harmonika +1 křížový) 
balení: po 50 ks do fólie
poznámka: Tisk jazykových verzí nebude zadáván souběžně

Informační mapa

Prezentační publikace města

název: .»nfgrm4ftl( mggť
náklad: 10.000 ks CZ 
formát: A3/A6 
barevnost: 4/4 (CMYK) 
materiál: 135gKL
knih. práce: falcováni 4 lomy (3x harmonika + 1 křížový) 
baleni- p? 100 ^ do ^ó11*
název: .Hradce Králové"
náklad: 4 000 ks CZ 
formát: 160 (hřbet)xl90 mm
rozsah stran: 54+obálka, obálka s chlopní 170 mm s výsekem 
barevnost: vnitřky 4/4 (CMYK) obálka 4/4 (CMYK) 
materiál: vnitřky 170g KM obálka 300g KL, 
povrchová úprava obálky: lamlnace matná Jednostranná 
knih. práce: V2 PUR 
balení: po 20 ks do fólie
Dozndmka: Tisk jazykových verzí nebude zadáván souběžné
název .Hradec Králově*
náklad: 2.000 ks AJ 
formát: 180 (hřbet)xl90 mm
rozsah stran: 54+obálka, obálka s chlopní 170 mm s výsekem 
barevnost: vnitřky 4/4 (CMYK) obálka 4/4 (CMYK) 
materiál: vnitřky 170g KM obálka 300g KL, 
povrchová úprava obálky: lamlnace matná jednostranná 
knih. práce: V2 PUR 
baleni: po 20 ks do fólie
poznámkz: 1 i*tytowrh veiz- nebude laJa.én lojbgřriě.
název ^Calendertum Regina*
náklad: 2 000 ks
formát: 1B0 (hrbet)xl90 mm
rozsah stran: 28 + obálka,
barevnost: vnitřky 4/4 (CMYK) obálka 4/4 (CMYK)
materiál: vnitřky 170g KM obálka 300g KL,
povrchová úprava obálky: lamlnace matná Jednostranná
knih. práce: VI
baleni: po 25 ks do fólie
poznámka: Ttsk verzi nebude zadáván íout-ěžftě_________

(řtdial tiikovjtli dat 
(OftltONAVKA min 5 

pracovních dnů před předérdrr, 
 tnk detl

4 pracovní dny

4 pracovní dny

4 pracovní dny

9 pracovních dnů

4 pracovní dny

9 pracovních dnů



Příloha č. 1 - Specifikace předmětu zakázky a kalkulace cen - Tabulka č. 2

ktňriifrt iflrfmf
náklad: á 20 ks nelepící backlil fólie
formát: vše 177 x 118,5 cm

6a Propagační plakát do city-íight vitrín barevnost: vše4/0 CMYK X 11 800,00 Kč 4 pracovní d ny
materiál; viz náklad
Poznámka: Předpoklad opakování tisku Tisk nebude zadáván
souběžně.

nálev: olam .Otv-lliht vitríny*
náklad; á 20 ks 150gCLV papír
formát: vše 177 x 118,5 cm

6b Propagační plakát do cfty-light vitrín barevnost: vše 4 /O CMYK X 6 800,00 Kč 4 pracovní dny
materiál: viz náklad
Poznámka: Předpokladopakováni tisku 3x do roka Tisk nebude
23dáván souběžně

název. „Magazín SALON REPUBLIKY"
náklad: jaro 20 000 ksCZ
formát: A4
rozsah stran: 24 včetně obálky 68 400,00 Kč
barevnost: vše 4/4 (CMYK)
materiál: vše 90g MK
knih. práce: vazba VI
balení: po 25 ks do fólie

7a Magazín SALON REPUBLIKY X 4 pracovnídny

název. „Magazín SALON REPUBLIKY'
náklad: podzim 10000ksC2
formát: A4
rozsah stran: 24 včetně obálky 38 300,00 Kč
barevnost: vše 4/4 (CMYK)
materiál:vše 90gMK
knih. práce: vazbaVI
balení: po 25 ksdo fólie

název „Magazín SALON REPUBLIKY' mutace
náklad: jaro 4 000 ks AJ
formát: A4
rozsah stran: 24 včetně obálky
barevnost: vše4/4 (CMYK) 20 680,00 Kč
materiál: vše 90g MK
knih. práce: vazba VI
balení: po 25 ks do fólie
poznámka: Tisk jazykových verzi nebude zadáván souběžně
název .MagazinSAlON REPUBLIKY * mutace
náklad: jaro 2 000ks PJ

formát: A4
Magazín SALON REPUBLIKY-jazykové rozsah stran: 24 včetněobálky

7.b mutace barevnost: vše 4/4 (CMYK) X 15 000,00 Kč 4 pracovní dny

materiál: vše 90g MK
knih. práce: vazba VI
balení: po 25 ks do fólie

rfázev: „Magazín SALON REPUBLIKY"mutace
náklad: jaro3-000ksNJ
formát: A4
rozsah stran: 24 včetněobálky
barevnost: vše 4/4 (CMYK) 18150,00 Kč
materiál: vše 90g MK
knih. práce: vazba VI
balení: po 25 ks do fólie

náklad: 10000 ks CZ (nákladem serozumícelkovýpočet listů
následně lepených do bloků po 50 listech}
formát: A3
barevnost: 4/4 (CMYK)

7 380,00 Kč
materiál: BOg ofset
knih. práce: lepenédo bloků po 50 listech na kratší straně +
podložka +/-190gofset
balení: po 10 blocích do fólie

B a Trhací mapa název: 'Trhací mapa • lapanéMoky* X 4 práčovidny
náklad: 5.000ks mutace (nákladem se rozumícelkovýpočet listů
následnělepených do blokůpo 50listech)
formát: A3
barevnost: 4/4 (CMYK) 5 300,00 KČ
materiál: 80g ofset
knih. práce: lepené do bloků po 50 listech na kratší straně +
podložka +/-I90g ofset
balení: po 10 blocích do fólie
poznámka: Tisk nebude zadáván souběžně

názrv. 'Trhacímapa • lepené bloky*
náklad: 10 000 ksC2 (náklademse rozumícelkovýpočet listů
následně lepenýchdo blokůpo 50listech)
formát: A3
barevnost: 4/4 (CMYK) 10 780,00 KČ
materiál: lOOgEko Print (100% recykl vláken) přírodníodstín
knih. práce: lepené do bloků po 50 listech na kratší straně +
podložka 200g Eko Print (100 % recykl vláken) přírodní odstín
balení: po 10 blocíchdo fólie
poznámka: Tisk nebude izdáván souběžně

Bb Trhací mapa VARIANTA EKOPAPlR 4 práčovi dny
název. 'Trhacímapa • lepané Moky'
;náklad: 5 000 ksmutace (náklademserozumícelkovýpočet listů
následně lepených do bloků po50 listech)
formát: A3
barevnost: 4/4 (CMYK)

6 860,00 Kč
materiál: 100 g Eko Print (100 % recykl vláken) přírodníodstín
knih. práce; lepené do bloků po 50 listech na kralší straně +
podložka 200g Eko Print (100% recykl vláken) přírodníodstín
baleni: po 10 blocích do fólie
poznámka:Tisk nebude zadáván souběžně

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu zakázky a kalkulace cen - Tabulka č. 2

6a Propagační plakát do city-íight vitrín

ktňriifrt iflrfmf
náklad: á 20 ks nelepící backlil fólie 
formát: vše 177 x 118,5 cm 
barevnost: vše 4/0 CMYK 
materiál; viz náklad
Poznámka: Předpoklad opakování tisku Tisk nebude zadáván 
souběžně.

X 11 800,00 Kč

6b Propagační plakát do cfty-light vitrín

nálev: olam .Otv-lliht vitríny*
náklad; á 20 ks 150g CLV papír 
formát: vše 177 x 118,5 cm 
barevnost: vše 4 / O CMYK 
materiál: viz náklad
Poznámka: Předpoklad opakováni tisku 3x do roka Tisk nebude 
23dáván souběžně

X 6 800,00 Kč

7a Magazín SALON REPUBLIKY

název. „Magazín SALON REPUBLIKY"
náklad: jaro 20 000 ks CZ 
formát: A4
rozsah stran: 24 včetně obálky 
barevnost: vše 4/4 (CMYK) 
materiál: vše 90g MK 
knih. práce: vazba VI 
balení: po 25 ks do fólie

68 400,00 Kč

název. „Magazín SALON REPUBLIKY' 
náklad: podzim 10000ksC2 
formát: A4
rozsah stran: 24 včetně obálky 
barevnost: vše 4/4 (CMYK) 
materiál: vše 90gMK 
knih. práce: vazba VI 
balení: po 25 ks do fólie

X

38 300,00 Kč

7.b
Magazín SALON REPUBLIKY-jazykové
mutace

název „Magazín SALON REPUBLIKY' mutace
náklad: jaro 4 000 ks AJ 
formát: A4
rozsah stran: 24 včetně obálky 
barevnost: vše4/4 (CMYK) 
materiál: vše 90g MK 
knih. práce: vazba VI 
balení: po 25 ks do fólie
poznámka: Tisk jazykových verzi nebude zadáván souběžně

X

20 680,00 Kč

název .MagazinSAlON RE PUBLIKY * mutace
náklad: jaro 2 000 ks PJ 
formát: A4
rozsah stran: 24 včetně obálky 
barevnost: vše 4/4 (CMYK) 
materiál: vše 90g MK 
knih. práce: vazba VI 
balení: po 25 ks do fólie

15 000,00 Kč

rfázev: „Magazín SALON REPUBLIKY" mutace 
náklad: jaro3-000ks NJ 
formát: A4
rozsah stran: 24 včetně obálky 
barevnost: vše 4/4 (CMYK) 
materiál: vše 90g MK 
knih. práce: vazba VI 
balení: po 25 ks do fólie

18150,00 Kč

B a Trhací mapa

náklad: 10 000 ks CZ (nákladem se rozumí celkový počet listů
následně lepených do bloků po 50 listech}
formát: A3
barevnost: 4/4 (CMYK)
materiál: BOg ofset
knih. práce: lepené do bloků po 50 listech na kratší straně + 
podložka +/-190g ofset 
balení: po 10 blocích do fólie

X

7 380,00 Kč

název: 'Trhací mapa • lapané Moky*
náklad: 5.000ks mutace (nákladem se rozumí celkový počet listů
následně lepených do bloků po 50 listech)
formát: A3
barevnost: 4/4 (CMYK)
materiál: 80g ofset
knih. práce: lepené do bloků po 50 listech na kratší straně +
podložka +/-I90g ofset
balení: po 10 blocích do fólie
poznámka: Tisk nebude zadáván souběžně

5 300,00 KČ

Bb Trhací mapa VARIANTA EKOPAPlR

názrv. 'Trhací mapa • lepené bloky*
náklad: 10 000 ks C2 (nákladem se rozumí celkový počet listů 
následně lepených do bloků po 50 listech) 
formát: A3 
barevnost: 4/4 (CMYK)
materiál: lOOgEko Print (100% recykl vláken) přírodní odstín 
knih. práce: lepené do bloků po 50 listech na kratší straně + 
podložka 200g Eko Print (100 % recykl vláken) přírodní odstín 
balení: po 10 blocích do fólie 
poznámka: Tisk nebude i zdáván souběžně

10 780,00 KČ

název. 'Trhací mapa • lepané Moky'
; náklad: 5 000 ks mutace (nákladem se rozumí celkový počet listů 
následně lepených do bloků po 50 listech) 
formát: A3 
barevnost: 4/4 (CMYK)
materiál: 100 g Eko Print (100 % recykl vláken) přírodní odstín 
knih. práce; lepené do bloků po 50 listech na kralší straně + 
podložka 200g Eko Print (100% recykl vláken) přírodní odstín 
baleni: po 10 blocích do fólie 
poznámka: Tisk nebude zadáván souběžně

6 860,00 Kč

4 pracovní d ny

4 pracovní dny

4 pracovní dny

4 pracovní dny

4 práčovi dny

4 práčovi dny
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název: .Desky s chlopněmi"
náklad: 2000 ks
formát: A4, hřbet3tnm
barevnost: 4/4 (CMYK) + 1/0 laminomat + 1/0 parciální UV lak do

9. Desky s chlopněmi 50* X 26 740,00 Kč 4 pracovní dny
materiál: BOOg KM
popis: výsekové desky sdvěma chlopněmi, výsek na vizitku ve
spodní chlopni Cena včetně výsekové formy
balení: rozložené, skupinové

název: „Vvročnf cenv"
náklad: 300 ks
formát: 110x190mm

10 Brojme rnalonákladoví rozsah stran- 26 * obalit X 11140,00 Kč 4 pracovnídny
barevnost: 4/4 (CMYK)
materiál: vnitřky 135g KL, obálka 250g KL
vazba: VI
náítv: „Informačníbrožura"
náklad: 5 000 ks CZ
formát: AS
rozsah stran: 46 * obaUa
barevnost: 4/4 (CMYK)-mutacevšech barev 30 000,00 Kč

materiál: vnitřky 100 g KL, obálka 200g KL
vazba: VI
balení: skupinové do fólie

11. Informaíní brožura 1. název. .Informační brožura" X 9 pracovních dnů

náklad: 2,500 ks AJ
formát: A 5

rozsah stran: 46 *• obálka
barevnost: 4/4 (CMYK)- mutace všech barev 21 250,00 Kč

materiál: vnitřky 100 g KL, obálka 200g KL

vazba: VI
balení: skupinové do fólie

název: .Informační brotura"
náklad: 5.000 ks CZ/AJ
formát: 110x190 mm
rozsah stran: 28 + obálka

12 Informačníbrožura II. X 19 500,00 Kč 9 pracovních dnůbarevnost:
4/4 (CMYK)-mutace všech barev

materiál: vnitřky i obálka 135 g KL
vazba: VI
balení skupinově do fólie
název; „leták A5~
náklad: 2 000 ks
formát: A5
rozsah stran: 2 strany

13 Leták A5 3 040,00 Kčbarevnost:
4/4 (CMYK) X 4 pracovnídny

materiál: 135g KM
balení: po 200 ks do fólie

názav: „Blok kroužková vazba"
náklad: 1 500 ks
formát: A 5
rozsah stran: 50 listů, 4 strany obálka
barevnost: obálka 4/4 (CMYK)-mutacevšech barev

14 Blok kroužková verba vnitřní strany bloku4/0 (CMYK) X 21 900,00 Kč 9 pracovních dnů
materiál:vnitřní strana 90 g bílý ofset, přední strana čtverečkovaná t
barevným logem na každém listu, zadni strana bílá, obálka 300g KM
bez povrchové úpravy
vazba: kroužková vazba, spirála na delší straně
balení: skupinové do fólie

název: „Stolm kalendář"
náklad: 1.100ks
formát: listy 300x150mm stojánek 300 x 180 mm
rozsah stran: 58 včetně titulky (29 listů)

Stolní kalendář barevnost:4/4 (CMYK)15,
X 34100,00 Kč 15 pracovních dnůmateriál:

listy 135gKM stojánek 1 mm lepenka (oboustranně bíle
kašírovaná)
vazba: kroužková vazba TwinWire- kovová bílá spirála 300 mm,
stojánek obsahuje systém k ustaveni kalendáře
balení: do fólie po 10 ks

název: „Novoročenka DL"
náklad: 9 druhů novoročenek o celkovém nákladu 710 ks (každý
druh Je tištěn v jiném počtu), mutaceve všech barvách

16 Novoročenka DL formát: vše DL (99 x 210mm) X 1 555,00 Kč 9 pracovních dnů
barevnost: 4/0 (CMYK)
materiál: 300g KM
balení: skupinové do fólie

název: .Novoročenka li DL*
náklad: 160 ks (1 druh)
formát: 198 x 210mm/na DL

17. Novoročenka 2* DL barevnost: 0/4 (CMYK)
990,00 Kč 9 pracovních dnů

materiál: 300g KM X

knihařské zpracováni; lx biga + ohyb
balení: skupinové do fólie

Celkem 596 125,00Kč

Vení tiskwiny s« roiumlsamoslalné zpracovaný maletíál i odlánou sazbou lejrtu i grafiky
Ceny l*aulu-.i* vie\né baleniW3«n• tM vinní toerrrveo iuAj nwmrlr
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