
r .

\

,'
<
"

\
'a:

P—

 

\ „793151070 '\ŘQ

qO
\ Siro

\\

1 /9

    

' „či 6 _ „

\QZŠ'J a %;utární město Ostrava

!—

Ě

zamě"

._;:„0dbě'r ztahů s veřejností

“\

  

\ý obvod Ostrava — Jih
511110 4V2”.

 

31alu:.irníwť=t.30strava ““i-31519; 03nd Ostrava-Jm fu;

AGENDOVE’ ČÍSLO

 

 

 

Veřejná zakázka č.: VZ 43.22

TYP 5:05? CiSLO ROK orisek.. .
         

Smlouva o dílo

na dodání včetně tisku, výroby a distribuce zpravodaje městského obvodu Ostrava-Jih — Jižní listy

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozděj ších

předpisů (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

 

Statutární město Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

Ičo: 00845451

DIC: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

č.účtu: _
KS:

VS:

dále jen objednatel

 

a

Název: Český Domov Media House s. r. 0.

Adresa: Pod altánem 99/103, 100 00 Praha 10, Strašnice

Zastoupené Ing. Radkem Procházkou, jednatelem

IČO: 25792920

DIČ: (3225792920

Peněžní ústav: Unicredit Bank, a. s.

Č. účtu: 2110626628/2700

KS:

VS:

dále jen zhotovitel
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Statutární město Ostrava

_městský obvod Ostrava » Jih

smlOllV‘dodbor vztahů s veřejností

Obsah smlouvy

  

 

čl. |.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikáníjsou v souladu s právní skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změnydotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Výše uvedené smluvní strany se jednomyslně dohodly, že tuto smlouvu, jakož i rozsah a obsahvzájemných práv a povinností z ní vyplývajících podrobují zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Tento závazkový vztah se dále řídíustanovením § 2586 a následujícím tohoto zákoníku.
3. Účelem této smlouvy je tisk a distribuce zpravodaje s názvem „Jižní listy“ (dále jen „zpravodaj“),ato za podmínek, v termínech a za cenu, jež jsou dále uvedeny V této smlouvě. Příprava a Výrobazpravodaje zahrnuje zajištění zpracování objednatelem dodaných podkladů a informací do ucelenépodobyjednotlivých titulů zpravodaje (tj . příprava pro tisk), zajištění sazby a tiskujednotlivých titulůzpravodaje a zajištění jeho distribuce.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistku pro případzpůsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 5.000.000,00,- Kč, kteroukdykoliv na požádání V originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvníchk nahlédnutí.

. Zhotovitel prohlašuje, žeje odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhutrvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení č. 6168/RMOb—JIH/1822/ l 12 Rady městského obvoduOstrava—Jih ze dne 16. 6. 2022.

U
I

čl. II.

Předmět smlouvy a způsob plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo spočívající V „Dodání včetně tisku, výroby a distribucezpravodaje městského obvodu Ostrava-Jih - Jižní listy od 08/2022 do 12/2022“ vsouladus příslušnými právními předpisy, ustanoveními této smlouvy a podmínkami uvedenými V zadávacídokumentaci veřejné zakázky VZ 43.22 (dále jen „Služby“ nebo „dílo“). Rozsah služeb je vymezennabídkou zhotovitele.

2. Předmětem plnění (dílem) je zajištění činností a to V rozsahu:

o zajištění uspořádání redakčních a inzertních stran, vč. online verze, vč. získáníautorských práv, zejména práv dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorskýzákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Grafická úprava 4stran inzerce bude dodána zhotovitelem. Grafickou úpravu redakčních stran dodák tisku objednatel.

. výroba (tisk),

o zajištění dodání včetně distribuce
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Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava _ Jih

odbor vztahů s veřejností

Zpravodaj V rozsahu 32 nebo 36 stran, podle zvolené varianty, bude vydáván V nákladu
50.000 ks výtisků. Tento počet zahrnuje také 1.000 ks výtisků, které zhotovitel dodá na
adresu objednatele. Výtisky budou vydávány s měsíční periodicitou, celkem 5 vydání
(srpnové dvojčíslo vychází ve standardním rozsahu bez dalších požadavků na
zpracování) a budou distribuovány neadresně do poštovních schránek obyvatelům
městského obvodu Ostrava-Jih. Termín od dodání podkladů pro výrobu zpravodaje
do konce distribuce je maximálně 15 kalendářních dnů. Začátek distribuce bude
proveden maximálně do 3. kalendářního dne měsíce, pro který je zpravodaj určen.

Další podmínky vč. parametrů zpravodaje:

Varianta č. l:

Varianta č. 2:

Smlouva o dílo...VSV

O

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

rozsah 32 stran, přičemž maximálně 4 poslední vnitřní strany jsou určeny

pro inzerci (dále jen „inzertní strana“) a vydavatelem inzertních stran je

zhotovitel. U zbývajících redakčních stran je vydavatelem ve smyslu zákona č.

46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku

a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších

předpisů, objednatel.

formát: A4 210 x 297mm

typ papíru: dřevitý papír s vyšší bělostí, v gramáži od 60 do 80 g/m2 LWC

vazba: lepená

stránky celobarevné — 4/4 CMYK

u inzertních stran budou z uveřejnění vyloučeny inzeráty erotické, rasistické

a pobuřující dobré mravy či jinak odporující charakteru obvodního zpravodaje

Jižní listy. Dále budou z uveřejnění vyloučeny inzeráty propagující politické

strany nebo hnutí, nabízející finanční služby nebankovních institucí a inzeráty,

jejichž text nebo grafické zpracování vytváří dojem, že jde o informaci nebo

službu městského obvodu Ostrava-Jih. Objednatel si vyhrazuje právo

odmítnout i jakýkoliv j iný inzerát, a to i bez uvedení důvodu s tím, že zhotovitel

je povinen takto odmítnutý inzerát nahradit jiným. Nedodržení této podmínky

je důvodem k okamžitému ukončení smlouvy.

rozsah 36 stran, přičemž maximálně 6 posledních vnitřních stran je určeno
pro inzerci (dále jen „inzertní strana“) a vydavatelem inzertních stran je
zhotovitel. U zbývajících redakčních stran je vydavatelem ve smyslu zákona č.
46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších

předpisů, objednatel.

formát: A4 210 x 297mm

typ papíru: dřevitý papír s vyšší bělostí, v gramáži od 60 do 80 g/m2 LWC

vazba: lepená

stránky celobarevné — 4/4 CMYK

u inzertních stran budou z uveřejnění vyloučeny inzeráty erotické, rasistické
a pobuřující dobré mravy či jinak odporující charakteru obvodního zpravodaje
Jižní listy. Dále budou z uveřejnění vyloučeny inzeráty propagující politické
strany nebo hnutí, nabízející finanční služby nebankovních institucí a inzeráty,
jejichž text nebo grafické zpracování vytváří dojem, že jde o informaci nebo

službu městského obvodu Ostrava-Jih. Objednatel si vyhrazuje právo
odmítnout i jakýkolivjiný inzerát, a to i bez uvedení důvodu s tím, že zhotovitel
je povinen takto odmítnutý inzerát nahradit jiným. Nedodržení této podmínky
je důvodem k okamžitému ukončení smlouvy.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava _ .lih
smlOHVa

odbor vztahů s veřejností

3. Zhotovitel zodpovídá objednateli za bezvadnost technického zpracování jednotlivých výtisků
periodika. V případě vadných výtisků má objednatel právo na výměnu vadných výtisků za bezvadné,
a to nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zjištění vadných výtisků.

4. Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických a realizačních schvaluje konečnou verzi titulu
(čísla) a dává pokyn zhotoviteli k jeho tisku.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět V každém měsíci, vždy po vydání a konci distribuce zpravodaje,
pravidelné kontroly kvality distribuce zpravodaje a o výsledcích těchto kontrol zpracovávat písemné
zprávy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli písemné zprávy o výsledcích kontrol nejpozději
do 3 dnů od provedení jednotlivé kontroly.

6. Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických a realizačních nebo jiný pověřený zástupce
objednatele může dohlížet nad provedením namátkové kontroly distribuce zpravodaje.

7. Zhotovitel prohlašuje, že V rámci realizace díla budou využity poddodávky třetích osob uvedené
V příloze č. 1 této smlouvy, V rámci nabídky na realizaci veřejné zakázky. V případě
nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných
třetích osob neuvedených V příloze č. 1 této smlouvy pouze na základě předchozího písemného
oznámení kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

9. Místem plnění je městský obvod Ostrava-Jih.

čl. III.

Autorská práva a licenční ujednání

1. Zhotovitel na základě smlouvy poskytuje objednateli všechny práva související s jakoukoliv
možností dalšího využití díla či jakékoliv jeho části objednatelem. Zhotovitel tedy na základě
smlouvy poskytuje objednateli neomezené právo dílo užívat jako celek nebo část v původní nebo
jiné zpracované podobě (licence) či jinak změněné podobě samostatně nebo v souboru anebo ve
spojení s jiným dílem či prvky, a to všemi způsoby užití uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona.

2. Zhotovitel uděluje objednateli svolení ke zveřejnění a šíření díla, přičemž objednatel je oprávněn
dílo jakkoliv upravovat a měnit ve smyslu § 2375 občanského zákoníku, a to včetně jeho názvu.
Zhotovitel uděluje objednateli svolení, aby dílo resp. jakákoliv jeho část byla zveřejněna či užita
bez uvedení jeho autorství.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci jako výhradní. Licenci může objednatel poskytnout zcela
nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně třetím osobám.

4. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen dílo užívat v rámci přidělené licence podle svého
uvážení.

5. Licenci poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně. Tímto není dotčena povinnost objednatele
zaplatit celkovou cenu za dílo dle této smlouvy, resp. za všechnyjeho jednotlivé části.

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout třetí osobě svolení k užití díla V žádném rozsahu, ani toto
jakkoli užít sám s Výjimkou případu užití pro nevýdělečnou prezentaci autorského díla V rámci
prezentace činnosti zhotovitele.

7. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výslovný souhlas s registrací díla, nebo kterékoliv jeho části,
jako ochranné známky, a to bez věcného a teritoriálního omezení.

8. Vlastnické právo k příslušné části díla, tj. výstupu činnosti zhotovitele se soubory V tiskovém PDF
příslušné části díla nabývá objednatel jeho převzetím. Za objednatele přebírá dílo objednatelem
určená kontaktní osoba ve věcech smluvních.

Smlouva o dílo...VSV
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Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava " Jih
Smlouva

odbor vztahů s veřejností

čl. IV.

Cena předmětu smlouvy

1. Cena za jedno vydání/číslo zpravodaje V nákladu 50 000 ks pro variantu č. l činí 179 000 Kč bez
DPH, tj. 216 590 Kč Vč. DPH; pro variantu č. 2 cena činí 260 000 Kč bez DPH, tj. 314 000 Kč vč.
DPH. Smlouva bude uzavřena podle zvolené varianty.

2. Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnutajako cena nejvýše přípustná a platí
po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Cena předmětu smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení předmětu smlouvy.

4. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel
odpovídá za to, že DPH bude stanovena V souladu s platnými právními předpisy.

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce spojené s technickou přípravou a tiskem, dodávky,
náklady na dopravu a distribuci ajiné náklady pro řádné a úplné zhotovení předmětu smlouvy. Cena
předmětu smlouvy obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,
a to až do doby ukončení díla.

6. Ke změně ceny uvedené V odst. 1 tohoto článku může dojít pouze na základě písemného dodatku
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran
V případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku
nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečností není nutné
uzavírat dodatek.

čl. V.

Platební podmínky

t
"

Zálohy na platby nej sou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného předmětu plnění je vyúčtování nazvané FAKTURA
(dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 23 5/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. Přílohou každé faktury bude kopie předávacího protokolu mezi zhotovitelem a distributorem
(o předání výtisků k distribuci).

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový dokladje zhotovitel povinen
ve faktuře uvést i tyto údaje:

a. číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (VZ 43.22),

b. předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz
na číslo uzavřené smlouvy),

označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

číslo a datum vystavení faktury,

dobu splatnosti faktury,

název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele

údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence
u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,

označení útvaru, který akci likviduje (tj. odbor vztahů s veřejností)

jméno osoby, která fakturu vystavila včetně kontaktního telefonu.

r
a
w
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c
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m
P
—
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5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Jednotlivá dílčí plnění

budou uhrazena na základě faktury vystavené po předání a převzetí jednotlivých titulů (čísel)

zpravodaje bez vad a nedodělků, a to do sedmi dnů. Měsíční plnění se považuje za samostatné

zdanitelné plnění uskutečněné nejpozději posledním dnem V měsíci.

Doba splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.

Stejný termín splatnosti 30 kalendářních dnů platí i při placeníjiných plateb (např. úroků z prodlení,

náhrad škod, aj.), není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena

nebo sazba DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k

provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové

faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

9. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto

prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane

zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, případně bude vůči němu

zahájeno insolvenční řízení, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění cenu bez

DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle

§ 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny

bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu díla,

resp. dílčího plnění.

10. Doručení faktury provede zhotovitel prostřednictvím datové schránky objednatele.

11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy, přičemž plnění bude bez výjimky

považováno za platbu za plnění předmětu této smlouvy. Musí se všakjednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.

12. Závazek objednatele uhradit sjednanou cenu zhotoviteli je splněn odepsáním částky z účtu

objednatele.

13. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

kontaktním osobám objednatele ve věcech smluvních provedení kontroly umožnit.

.
“
?

čl. VI.

Doba plnění

y
_
n

. Tato smlouva o dílo se řídí termíny dle harmonogramu (viz. příloha č. 2 smlouvy).

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Smlouva bude ukončena posledním dnem distribuce
prosincového vydání zpravodaje v roce 2022 (viz. příloha č. 2 smlouvy). '

3. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy v dohodnutých termínech.

4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, a to V souladu s ustanovením této smlouvy,
harmonogramem a pokyny objednatele. Objednatel si vyhrazuje ' právo změny termínů
v harmonogramu, tyto změny budou zhotoviteli oznámeny vždy nejméně 10 dní před termínem

dílčího plnění.
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čl. VII.

Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části V dohodnutých termínech uhradí objednatel

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky, ato za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem předání díla, respektive jednotlivých

čísel/vydání, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý

započatý den prodlení.

3. Nesplňuje-li dílo, resp. dílčí plnění náležitosti uvedené V 61. II. této smlouvy, je zhotovitel povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každou zjištěnou vadu.

4. V případě porušení podmínek vyplývajících z 61. II odst. 2 této smlouvy, týkajících se obsahu

inzertních stran, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč za každý

inzerát, který nebyl schválen oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických a realizačních.

5. Vpřípadě porušení podmínek vyplývajících z čl. II odst. 3 této smlouvy, týkajících se termínu

výměny vadných výtisků za bezvadné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

20.000,- Kč.

6. V případě porušení povinností vyplývajících z čl. II odst. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

7. V případě, že namátkovou kontrolou dle čl. II. odst. 6 bylo zjištěno, že distribuce daného

vydání/čísla do sjednaných míst nebyla provedena v rozsahu alespoň 85 %, sjednává se smluvní

pokuta ve výši 40.000,- Kč za každé vydání/číslo. V případě, že namátkovou kontrolou dle 61. 2

odst. 6 bylo zjištěno, že distribuce daného vydání / čísla do sjednaných míst nebyla provedena

v rozsahu alespoň 50%, sjednává se smluvní pokuta ve výši 80 000,- K6 za každé vydání / číslo.

8. V případě porušení čl. VIII. odst. 6 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,— Kč

za každý jednotlivý případ.

9. V případě porušení čl. VIII. odst. 8 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 60.000,— Kč za

každý jednotlivý případ.

10. Smluvní pokutaje splatná do 14 dní ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Povinností

zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu skutečně vzniklé škody. Povinnost zaplatit

smluvní pokutu trvá i po skončení této smlouvy, a to i poté, co dojde k odstoupení od smlouvy

některou ze smluvních stran.
'

11. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých V této smlouvě se

neruší povinnost strany povinné závazky splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty

požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu V plné výši.

čl. VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1

zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků

(s výjimkou změny ceny dle čl. IV. odst. 7 této smlouvy a změny poddodavatele odst. 9 tohoto

článku smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a

podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou,

která začíná běžet prvním dnem nového měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.

O
R
:
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4. Za zhotovitele 'e 0 rávněn 'ednat ve věcech:

   
&ntaktní osoby ob'ednatel

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických a realizačních:

pověření zaměstnanci odboru vztahů s veřejností.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek

ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

5. V případě zániku závazku před řádným splněním předmětu plnění je zhotovitel povinen do 24 hodin

předat objednateli Všechny výstupy vzniklé a vytvořené V souvislosti s prováděním díla a podklady

k nimjakož i nedokončené dílo a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany při předání podle

předchozí věty sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí

obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni zániku závazku a cenu

účelně vynaložených nákladů na provedení díla ke dni zániku závazku. Objednatel je povinen

uhradit zhotoviteli cenu účelně vynaložených nákladů na provedení díla ke dni zániku závazku.

Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povimosti.

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech

případných příloh & dodatků, V centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona 340/2015 Sb., zákon

o registru smluv, je—li povinnost tuto smlouvu zveřejnit podle tohoto zákona. Registr smluvje trvale

veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném

označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené

V této smlouvě, nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních

předpisů a udělují souhlas kjejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy

třetí straně.

9. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení

kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden

vpříloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím

schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele,

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval V zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel .

provést pouze vpřípadě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci V rozsahu, vjakém původní

poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné

uzavírat dodatek k této smlouvě.

10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové

ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takových ustanovení této smlouvy nemá
za následek neplatnost ostatních ustanovení.

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu si předjej ím podpisem přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jej ích pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj
projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv V tísni za nápadně nevýhodných
podmínek, což stvrzují svými podpisy.

13. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stej nopísech s platností originálu, podepsaných

oprávněnými zástupci těchto smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno

vyhotovení.
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15. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 — Seznam poddodavatelů

Příloha č. 2 — Harmonogram výroby a distribuce

Za objednatele
Za poskytovatele

Datum:_ A] "07‘ 2022 Datum:_ 43:3 10 (11 

Místo:__Í'UJ/Č_W/__išlífážšav _ _ Místo: __) && flbfi

© Český Domov

Media House s.r.o.

Pod Altánem 99/1023 100 00. Praha 10

IČ: 25792920. DIC: C22579230

 

 

 

Bc. Martin Bednář ' Ing. Radek ITochÉm
starosta

jednatel
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Příloha č. 1 smlouvy

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

   

I

    

   

 

  
 

 

 

      

  

 

 

  

   

   

  

 

  

 

%I Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Věcné vymezení části podíl
I

plnění VZ, kterou na

hodlá účastník zadat plnění

VZ 43.22 „Dodání včetně tisku, výroby a distribuce zozdodavatžlikvc. VZ
zpravodaje městského obvodu Ostrava-Jih— Jižni listy ° “gp“ c ez

I od 08/2022 do 12/2022“

11. Název:
Svoboda Press, 5. r. o.

Sídlo / místo podnikání: Sazečská 560/8, i

108 25 Praha 10

* Tel., fax: 7 _A A *
|

% E-mailz
——A — * i I

IČO:
28í4722 — _ 125 300’- < 0% I

DIČ: C228214722— _ _ _

Spisová značka v obchodním * * C 133092/MS—PH Městský_soud I
rejstříku:

v Praze

_ Osoba oprávněná jednat za _ _ * * I

| Osoby zmocněné k dalším jednáním:Ii
I

I'
I '

i2_ Název:
Česká Pošta s. p.

_ Sídlo / místo podnikání: Politických vězňů 909/4, 225 sš
Praha 1

* Tel-, fax: A- * 2

k E-ma": _

\ IČO: 47114983 * 53 700 30%

* *DIČ: CZ47114983 2 I

Spisová značka v obchodnim A 75% vedená u Městského;

rejstříku:
soudu v Praze

I
 

Osoba oprávněná jednat za     [Osoby zmocněná k dalším

 

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že hodlám v

uvedený seznam poddodavatelú.

 

 

> Osoba oprávněná jednatj

  
  

Podpis osoby:

 

a účastníka zadávacího řízení

yužít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora

 

  

 

Titul, jméno, příjmení, funkce:

   

 

 

 Ing. Radek Procházka, jednatel společnosti

 

IDatum:
 

1.6.2022
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Příloha č. 2 smlouvy

VZ 43.22

Harmonogram výroby a distribuce

měsíc

srpen 2022

září 2022

říjen 2022

listopad 2022

prosinec 2022

scválení a tisk

26.07.2022

25.08.2022

23.09.2022

26.10.2022

25.1 1.2022

začátek distribuce

01.08.2022

01.09.2022

03.10.2022

01.11.2022

01.12.2022

konec distribuce

05.08.2022

07.09.2022

10.10.2022

07.1 1.2022

07.12.2022


