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Vzavřená ve Smyslll $ 2586 a násl' obč anské ho zákoní ku ě. 89120| 2 Sb., ve znění  pozdějš í ch
-přeďpisů , mezi těmito smluvní mi strananri:

objednatelem: město Cheb
Sí dlo:
Telefon, fax:

tČ o:
DIČ :
Zastoupený:

Cí slo ú č tu:

a

Zhotovitelem:
se sí dlem:
IL U:

DIC:
Bankovrrí  spojení :

náměstí  Krále Jiří lro z Poděbrad I l14'230 20 Cheb

00253979
c200253979
starostou Msr. Antoní nem Jalovcem

Bankovní  spojení :  K
9

Jiří  Jabulka
Nakladatelství  TYP, PraŽská 958132,370 04 Č eské  Budějovice
I  1350521

'I .
Předmč t smlouvy

1. Zhotovitel ,. touto smlouvou zavazujeprové st pro objednatele řádně a vč as na svť rj náklad
a nebezpeč í  sjednané  dí lo dle č lánku I I ' té to smlouvy a objednate|  se zavazuje za provedené  dí lo
zap| atí t zhotoviteli cenu ve výš i a za podmí nek sjednarrých v té to smlouvě.

2. objednatel se zavazuje pr'edat zhotoviteli vš echny textové  a ť otografické  podklady nezbytné
k provedení  dí la v termí nu do 30. 4.2022'

I I .

Specifikace dí la
l. Předmětem smlouvy je výroba a dodání  t iskovin koslavárn Dnť r EHD a 700 let Chebska

s Č eským království rn - zalrrnuje kompletrií  předtiskové  zpracování  textových a fotografických
podkladů , dále výrobu a doclárrí  do ttrristické ho infocerrtra Cheb. Specifikace jednotlivých č ástí
dí la:

a) letáky 6 drtrhů ;

b) tematická broŽura;

c) kniha,,Cheb";
d) kniha,,Chebské  pověsti..;

e) 3 bannery.

2. Yýroba bude provedena dle předloŽené  rrabí dky zhotovitele, která je souč ástí  té to smlouvy.
3. Zhotovitel prohlaš uje, Že rrrá pro plněrrí  předmětu dí la platrré  oprávněrrí  a potřebné  zkuš enosti,

potřebné  odborní ky a kvalifikaci pro zhotovení  dí la.
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TI I .

Doba plnč ní  a dodací  podmí nky

Zhotovitel se zavazvje dí lo řádně prové st a předat je objednateli, bez vad a rredodělkť l' v ternrí nu do:

a) letáky 6 druhů  _ do 30' 6.2022;

b) tematická broŽura - do 31,1 . 2022;

c) kniha,,Cheb" - 30. 8. 2022;

d) kniha ,'Chebské  pověsti.. _ 3I  ' 7 . 2022;

e) bannery _ lx ke slavnostem do 30. 5.2022,2 x k výstavě klenotť r do 3l ' 7 .2022.

IV.
Cena

1. Srnluvní  strany se doliodly na pevné  ceně za provederrí  dí la, vč etrrě vš eclr přiráŽek' ve výš i:

Cenaza provederrí  dí la bez DPH 562.990 Kč
DPH 10 % 56.299 Kě

Cena za provedení  dí la bez DPI{  107.600 Kč
DPH 21 %

Cena celkern bez DPH
DPH celkern

Cena celkem s DPI I

22,596KČ
670.590 Kč

78.895 Kč
749.485 Kč

2.

a
J.

Cena za provederrí  dí la dle č lárrku IV. bucle splatná clle ustanovení  č lánku VI . té to strrlouvy'

V ceně za provederrí  dí la jsou zalrrnuty veš keré  rráklady zhotovitele, které  při plněrrí  své l'ro

závazku clle té to smlouvy vyna| oŽí . Zhotovitel tecly prohlaš uje' Že vš eclrny technické , finanč ní ,

věcné  a ostatr-rí  podr'rrí rrky dí la zalrrrrul do kalkulace ceny za provederrí  dí la a přebí rá na sebe

nebezpeč í  znrěny okolrrostí  dle $ 1765 oclst. 2 oZ.
Daňové  doklady br-rdor-l obsalrovat veš keré  náleŽitosti daliové ho dokladu stanovené  zákorren-t

č .23512004 Sb., ve znění  pozctějŠ í ch předpisť t.

V.

odpovědnost za vady

1 . Zhotovitel se zavazuj e, ž e přeclané  dí lo brrde prosté  vad a nedodělkť l, bude provedelro ve vysoké

kvalitě'

z. objednatelje oprávnětr reklanrovat vady dí la u zlrotovitele, a to pí senrnou fornrorr. V reklamaci

br'rde popsána vada dí la a terrní n, do které lro poŽaduje objeclrratel závadu odstranit. objedrratel

rná právo volby způ sobu odstrarrětrí  dť rsleclkrr vadné ho plrrění .

VI .
Platcbní  podmí nky

1. objednatel Se zavazuje ulrradit zhotoviteli celkovott smltlvní  cenu dí la, po .jelro ř.ádr-ré rrr

provederrí  a předání  a to ve lhť rtě starrovené  ve č lánkr"r VI ' odst. 2.

Korreč rrá faktr-rra za dí lojako celek bude provedena po předání  korrrpletr'rí lro dí la bez zjevnýcli

vad a rredoclělků , v rrí  bude provedeno i rzyť rč tování  DPH clle platrrýclr přeclpisť r a pří padrré

smluvní  pokuty a ť rroky z procllcní . Splatnost faktLrry bude l4 dnů  ode drre dortrč ení  objedrrateli.

Úhrady btrdor.r provedetry bezhotovostrrě převodertr na ť tč et zhotovitele.

2.

a
J.

Í :
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VI I .
Vlastnická práva

Zhotovitel prolrlaš uje, ž e dí lo ani jeho č ást rrení  chráněno prár,em prť rrrryslové ho vlastniotví  nebo

atrtorskýnr právenr třetí  osoby' objeclrratel je oprávněn po jelro převzetí  a zaplacerrí  ttŽí vat jej

a nakládat s ní m iako s vlastní nr.

2. Vlastrrické  právo k dí lu pÍ echází  rra objednatele okarrrŽikem zaplacení  ceny. Tottto snlouvou

poskytuje zhotovitel objedrrateli oprávněrrí  dí lo uŽí t azce| a nebo zč ásti poskytrror.rt třetí  osobě.

Licence poskytovarrá touto snrlouvotl se poskyttlje jako licence výlrradní . Uzemní  rozsalr licence

není  omezen, t j. objednatel je oprávněrr clí lo libovolně už í t kdekoliv v dané  zerrri i mimo ni.

objednatelje oprávněn k poří zení  roznrnoŽenin dí la př.í n-rýclr i rrepří rrrých, trvalýcl-r i doč asrrých,

vcelku nebo zč ásti, jakýmikoli prostředky a v jaké koli forrr.rě i r-rrěří tktr, a pokucl jde

o rozmnoŽeniny v elektror'rické  Í brrrrě. jak ve spojerrí  on-line' tak i oÍ tline. objedrratel .ie

oprávněn poskytr'ror-rt podlicenci k předmětu plrrěrrí  tř.etí  osobě' a to v rozsahu nutné m k dosaŽerrí

ť rč elu plyrroucí lro z dť rvodr-r zpracování  dí la nebo převé st licenci zce| ana tř.etí  osobr.r. Zhotovitel

prolrlaš uje, Že poskyttrje objedr-rateli solrl.rlas k rrŽití  veš kerých č ástí  dí la a pří padně i ke zlrotoverrí

dí la nové lro, tí m jsou myš leny jaké koli ť rpravy č i znrěny. objednatel je opr.ávněn zhotovení m

nové lro dí la pověřit třetí  osobu. Licenč ní  poplatek, a odnrěna za oprávnění  k uŽití  dí | a a za

udělerrá práva" jsott zalrrnuty ru cerrě dí la. objednatel se zlrotovitelenr uiedrra| i. ž e zlrotor,itel

nemů Že dí lo vytr'ořetré  na základč  té to strrlor-lvy ttž í I  a poskytnotrt liccrlci třetí  osobě. bez

přeclc lrozí ho p í  serrrlré lro so lthl asrr obj edrrate l e.

Zlrotor,itel prolrlaš uje" Že trlrradí  objedriateli veš keré  náklady a š kody, které  nru vzniknott

v pří padě, Že tÍ etí  osoba uplatrrí  vť rč i objedrrateli nárok z právní cl.r vad dí la.

VI I I .
Smluvní  po| < uty

objednatel je oprávrrěrr uloŽit zlrotor,iteli smlltvtrí  pokr"ttr"r r, pří padč  prodlení  zlrotovitele

s ternrí nenr dokor'rč errí  dí la. Výš c té to snlluvní  pokrrty č iní  0,5 oÁ z celkové  lroclnoty dfl'a za

kaŽdý i započ atý derr.

objeclrratel je dále oprávněn uloŽit zlrotoviteli snlltvní  poktttu, pokud odstotrpil od srr-rlouvy

z dtir,odu ttvec1etrých v ttstanoverrí  č lárrkr-r VI I I . té to srnlor'tvy, výš e snrluvní  pokr'rty č irrí

v takové nr pří padě 5 oÁ z celkové  lrodnoty dí la.

Smluvní  strany se dol'rodly, Že v pří padě prodlerrí  se zaplacení nr faktr.rry zhotovitele

objednavatelenr dle té to srnlouvy' nrá zlrotor,itel právo uplatrrit snrluvní  pokuttl r,e výš i 0.01 %

z d| už né  č ástky zakaŽdý kaler.rclářrlí  den prodlerrí .

Sn-rluvní  poktrta je splatrrá do 14 drrť r od data dortlč ení  pí setrrné  výzvy k zaplacerrí  ze strany

oprávněné , a to na uvedený ť lč et. Uplatnění nr smluvní  pokuty není  dotč er'ro právo lra př.í padr-rotr

nál.rradtr zpť tsober'ré  š kocly. Zlrotovitel dává výslovný sor.th1as k eventuelní trru provedení

vzáj enrrré lro zápoč tu pohledávek'

IX.
Oc| stoupení  od smlouvy

Snrluvní  stratry se dohodly, Žc trrohotr od té to stnlouvy odstoupit v př.í padcclr, kdy to stanoví

zákon č i tato snrlouva. j inak v pří padě poclstatrré ho poruš ení  té to sn.rlotlvy. odstotrperrí  od

snrlottvy mttsí  být provedeno pí setnnou formor'r a je ť rč irrrré  okarrrŽiker'r'r jeiro dorLrč ení

zlrotoviteli. oclstor.tpení rr'r od sntlour,y se tato snrlouva ocl okar-rrŽiku doruč ení  projer,r"r vť rle

snlěřrtjí cí lro k odstorrperlí  ocl snrlouvy objednatelem ruš í . Snr1uvní  strany se clol'rodly. Že
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podstatrrýn poruš ení m smlouvy se rozumí  zejrné rra prodlerrí  zhotor,itele s termí nen dokorrč errí

dí la.

x.
KontaktnÍ  osoby a doruč ování

Snluvní  stratry se dolrodly, Že korrtaktní  osobou pro realizaci clí la a odsoulrlaserrí  provedených

prací  na straně objednatele je:  PlrDr. Marcela Brabač ová

a na straně zlrotovitele:  Jiří  Jabtrlka

z. Smlr-rvní  strany se dolroclly' Že korrtaktrrí  osobou ve věcech snrlouvy, dodatkť r. plateb' f-akttrr

a nových skuteč ností  na straně objedrratele je:  PhDr. Marcela Brabač ová

a na straně zlrotovitele:  Jiří  Jabulka

3. Snrluvní  strany se dolrodly na násleclrrjí cí rn zpť rsobu dorltČ ováni:

o Poš tolt - Í -akttrry a dodatky ke sn]otrvě _ aclresa objedrravatele:  v záhlaví  té to smlouvy.

- adresa zhotovitele:  v z: ih| aví  tóto smlouvy.

El. poš torr - veš keré  techrrické  doklacly. z'ápisy atd., vyplývají cí  z vlastrrí  techrrické

realizace akce.

V př.í padč  cloruč ovárrí  dokltt 'trcrltů  se za řirdně dortrč erré  por,aŽLrjí  té Ž dokr-rnrerrty doruč ené

prostt'ednictví rrr datové  schrárrky. Doruč uje-li se způ sobem podle zákona č . 300/2008 Sb.'

v platrré r'rr znění , ustanovení  j inýclr právrií clr předpisť r upravtrjí cí  zpť rsob doruč ení

se nepor"rŽijí . Dokurrrent, který byl dodán cJo clatové  sclrrálrky' je dorr"rč en okanrŽikem, kd5,

se do dator,'é  sclrrárrky přihlásí  osoba, která rnť r s olrleclenr na rozsalr své lro oprávrrěrrí

pří stup k dodarré nru dokunrentr"r. Nepřihlásí -li se tato osoba do c]atové  sclrrárrky vc llrť rtě

10 dnť r ode dne, kdy byl clokr.í nrcrrt c1odárr do clatové  scl.rr.átrky, povaŽLrje se tcnto

dokunrent za doruč ený posledtrí nr dnenr té to lhť lty. Takové to dorr"rč errí  dokttllrentu má

stejné  prál,trí  ú č irrky jako dorrrč errí  clo r,lasttrí cl-t rttkolt '

XI .
Zá* ,ěreč ná ustanovcní

l. Tato snrlouva nabývá platrrosti dnelrr podpistr oprávrrěr'rýrrri zitstttpci obor"r sI -tllttr,ní clr stratr'

Smlouva nabývá ť rč irrriosli nejc.lří ve clnern r.lveře.jrrění  prostřec1rrictví m legistru snrlltv clle zirkona

č .34012015 Sb., o zvláš trrí clr podrrlí nkí lclr ť rč inrrosti něktcrýclr st-nlur', trveřejriovár.rí  těclrto

snrlttv a o registru snrlttv. objednatel Se zavazu1e realizovat zveřejrrěrrí  té to smlottr,y

v př.edrr.rětné rlr registrtt r, sottlacltt s ttr,ec]etrýtrr zákotlenr,

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.

3. V pří padě neplatlrosti nebo neť tč innosti rrěktcré lro ustanovení  té to snr1or"tvy nebttclott clotč ena

ostatní  ustanovení  snrlouvy.

4' Snrluvtrí  strany se dohodly, Že protrrlč ecí  llrť rta k trplatrrěrrí  prár' snrluvní  strany btrcle 10 let od

doby, kdy rnolrlo by.t trplatrrěrro poprvé .

5. Tuto snrlouvtt lze trrěnit, cloplrior,at a ttpřestiovat výhradr'rě obotrstrantrě odsor.rlrlaserrýrrri,

pí serr'rrrýnri a prť rběŽně č í slovanýrrri doc1atky, poclepsarrýrrri oprávněr.rýn'ri zástr.rpci obor"t

smluvrrí clr stratr. K jakýnrkoli j inýnr fornránr zněn neŽ c]odatkť rrrr té to snrlotrvy pří padně ť tstní tr-r

uj edrrár'rí nr se rrepř.ihl í ž í .

6, Snrlr:vní  strany výslovně prohlaš trjí . Že jsotr k právrrí rrru jednání  zcela své právtlé , Že tato

snrlouva je projevem jejicl'r pravé . r-rrč ité  a svobodrré  vů le a Že si tuto snrlouvu podrobně

přeč etly, zcela jedrrozrrač trě porozut-nč l1, její mLr obsalrlt ' proti které n-ru nerrrají  ŽádnÝch 1,ýlrrad,

Strana4(cell< em5)



uzavirají  j i dobrovolně, rrikoliv v tí sni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně
nevýlrodných podnrí nek a takto j i podepisují .
Tato smlouva je uzavÍ ena v souladu s ustanovení m č lánku IV' odst. l pí sm. d) směrnice
ě.712021 pro zadávání  veřejných zakázekměstem Cheb a právnickými osobami zří zenými nebo
za| ož enými městem Cheb, schválené  dne 6. 5. 2021 usnesení m Rady města Chebu č . RM
233l8l202l a její  uzavření  bylo schváleno starostou města dne 21 .2.2022,

V Č eských Budějovicí  
"hlq.l. futu

za zhotovitele

V Chebu drre 
0 / .. 0J" !ní Ž?

za objednatele
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Jiří Jabulka
NAKLADATELSTVi

GRAFIcKÝ A PoLYGRAFtcKÝ sERVIs
PROPAGACE

PraŽská 32

370 04 Č eské  Budějovic6

te| eÍ on a í ax 387 432 826

mobll 602 576 726

e-mail:  jabulka@nakladatBlstvi-typ.cz

Město Cheb

Nám. Krá| e Jiří ho z Poděbrad 14

Cheb

Č eské  Buděiovice 10. 2' 2022

Na zák| adě poptávky zasí | ám návrh ceny komp| exní ho grafické ho a po| ygrafické ho servisu za zabezpeč ení  ní ž e

uvedených po| ygrafických v'ýrobků . Zde uváděné  cenyjsou p| atné  v ú noru2022, Dodavate|  nese riziko navýš ení  cen
papí ru v prů běhu č asu v'ýroby pod| e termí nů  jednotlivých zadání .
Pro optima| izací  prů běhu výroby uvádí m termí ny dodání  podk| adů  pro zhotovení  jednotliv'ých výrobků  zadavate| em

a termí n předání  hotov.ých v'ýrobků  dodavatelem.

Dnyewopské hodědiďí  EHD+ 700 let 9. - 10.9.2022

1) tctí ky k 700 letů m:
spoIeč ná vizuální  podoba (logo 700 | et)

6druhů  | etáků

Formát 60 x 21, (5 | omů  do 10 x 21) (12 stran 10 x 21)
Papí r 135g KL nebo KM

Barevnost4/4
. hera| dika Chebska. (Podk| ady do 30.4 ,2022p| nění do 30' 6' 2022)
. středověká kuchařka . (Podk| ady do 30' 4. 2022 p| nění  do 30. 6. 2022)
. středověká móda .(Podk| adydo 30.4.2022p| nění do30. 6. 2022)
. v'ýznamné osobnostichebské historie.(Podk| adydo30,4.2022p| nění do30.6.2022)
. korunovač ní  klenoty - v.ýstava č + n . (Podk| ady do 30. 4. 2022 pInění  do 30. 6. 2022)
. PRoGMMoVýLErÁKsLAVNosTí  s1o.9.2022-(Podk| adydo30.4. 2022pInění do30. 6. 2022)

Náklad od kaž dé ho | etáku: 6 druhů  po 4000 k3

Cena:
82.600'. Kč bez DPf|  +  21%  DP| | , 17.346'-Kč ,99.946,- Kč celkem s DPt|

2)Tematická brož ura lrakci 700. výroč í zástavyChebeka č eským knálů m

,,Cheb ve vrcholné m středověku..
(Podk| ady do 30.4. 2022 p| nění do 31. 7.2022)
Formát 21x 15 cm

Rozsah 24stran + obálka
Papí r 1359 KL
Obálka 2509KL
Barevnost 4/4
VazbaVl
Nák| ad:4.000 kusů
Cena:

90.900'. Kč  bcz DPH +  10%  DPH 9.090'. Kč ' 99.990,. Kč  celkem s DPt|

1



3)Kniha,,Cheb"
(Fodk| adý do s 0,4.2o22p| nění do 31.8. 2022)

Formát 297 x 230 cm

Rozsah 128 stran

Barevnost4/4
Papí r Gprint nebo kří da mat 150 KM

Po'tah 135 KL 4/0 +  1/0lamino lesk

Předsádky4/0
VazbaVSa
Nák| ad:1000 kusů

Cena:

363.000,. Kč  bez DPH, +  10%  DPH 36.300,. Kč , 399.300,. celkem s DPH

4) chebské  pověeti
(fo altuay ab s 0. 4. 2022 plnění  do 31. 7. 2022)

Formát22x22cm
Rozsah 48 stran

Barevnost4/4
Papí r170gKM
Poiah 135 KL 4/0 +  V0lamino lesk nebo mat

Předsádky asi bflé

VazbaVSa
Nák| ad:1000k8
Cena:

ióó.ogo,. rc uez DPt| . +  10%  DP[ |  1o.9o9,. Kč . 1 19.999, Kč - ce| kem s DPt|

5) Propatařní bannery
(Foali"a-y ao s0. 4. 2022 plnění  do 31. 6. 2022)

Formát85 x 200 cm

3 kusy
Cena:

ii.ú o.. xttezDP[ | . +  21%  DPH 5.250,.Kč . 30.250, Kč .celkem g DPH

NAKLADATELSTVI  TYP
PRAŽSKÁ 32,370 04 Č tjsKI ]  BUDI .:JoVlCll

Tel.ifa,r:  3t{ 7 4j2 tí 26' 602 57 67 26

e.nrail:  jabuIkať 4nakladáte]stv.Jyp.c7

lČ  |  | 35052|  - D| C cz49| 11207.l 2


