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i *=, SMLOUVA o DILO

„sš-." 5.313 mramor?

B “ - (na základě usn. RM ze dne 19.09.2011 usn. č. 71412011

: schválena PS dne 26.06.2611 ?. úkoí č. 1)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 8990012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za

jeho provedení.

|. smuvui STRANY

1.1. Objednatel: Město Příbram

Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta

IC: 00243132

DIČ: 0200243132

Bankovní spojení: Česká s ořitelna a. s.

casu: _

a

1.2. Zhotovitel: SAMAS PRESS GROUP, a.s.

Sídío: Cyrilská 14, 502 00 Brno

Statutární zástupce: Martin Bradávka, předseda představenstva

Ing. Pavel Bradávka, místopředseda představenstva

lČ: 25524291

DIČ: (225524291

Bankovní Spojení:

Č. účtu:

Zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2579

(dále jen „zhotovitelí')

||. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem smtouvy je distribuce městského zpravodaje do listovních schránek všech

domácností v Příbrami 1x měsíčně v období od 1. 11. 201 T do 31. 10. 2019.

Technické parametgg:

Název: Kahan — Zpravodaj města Příbram

Četnost vydávaní: 11x ročně (červen - července = dvojčíslo)

Formát: A4 + 10 — 15 %

Počet stran 32 vč. obálky

Barevnost: 4M, kvalitní barevný soutisk

Papír: 809 LWC lesk, bělost min. 94 % ISO

Typ tisku: Heat set nebo plochý ofset

Vazba: uprostřed Sešité dvěma sponkami

m. PŘEDÁVÁNÍ PODKLADÚ A PROVÁDĚNÍ DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje na své nebezpečí zajistit distribuci na základě oboustranně

odsouhlaseného distribučního ptánu.

3.2. Distribuční plán může být v průběhu spolupráce operativně měněn na základě potřeby

objednatele nebo doporučení zhotovitele, přičemž úpravy distribučního píánu musí být vždy

s dostatečným předstihem oběma smluvními stranami písemně odsouhlaseny. a to minimálně

pět pracovních dní před samotnou distribucí. .Změuěnjjr distribuční plán poté platř pro veškeré

distribuce od jeho změny až do okamžiku jeho další změny na základě dohody smluvních stran.
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3.3. Zhotovitel si převezme ve stanovený den a hodinu hotové výtisky zpravodaje v Příbrami nebo '

na jiném předem vzájemně domluveném místě. Den převzetí musí být zhotoviteli avizován

nejpozději 3 dny přede dnem plnění.

3.4. Zhotovitel se zavazuje v prvních pěti měsících provádět kontrotu distribuce. Do 10 dnů od '

ukončení distribuce bude zaslána zpráva o provedené kontrole. _.

iv. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ \

4.1. Doba plnění se stanovuje na dobu 2 let počínaje dnem 01 .11.201? do 31.10.2019.

4.2. Zhotovitet musí do tří pracovních dní od převzetí (den převzetí se nepočítá) distribuovat

zpravodaj do všech příbramských domácností (celkem 15200 ks) vtěchto částech města

Příbram: Příbram [, Příbram ll. Příbram |||. Příbram IV, Příbram V - Zdaboř. Příbram VI —

Březové Hory, Příbram VII, Příbram Vlll, Příbram IX, Příbram — Brod, Příbram — Bytíz, Příbram

— Jerusalem, Příbram - Jesenice. Příbram - Kozičín, Příbram — Lazeo, Příbram — Orlov,

Příbram — Zavržíce, Příbram — Zežice.

4.3. Vpřípadě prodlení způsobeného zhotovitelem má objednatel nárok uplatnit smluvní pokutu

uvedenou v čl. Víl. odst. 7.1 . této smlouvy.

v. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena plnění dle této smlouvy je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením

5 2 zákona č. 526l'1990 Sb.. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta bez daně

z přidané hodnoty (DPH dle platného zákona) jako cena nejvýše přípustná.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizací

předmětu smlouvy.

Cena distribuce za jeden měsíc plnění dila bez DPH 11 628 Kč

DPH 2 442 Kč

Cena distribuce za jeden měsíc plnění díla vč. DPH 14 070 Kč

5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně zpřidané hodnoty (DPH) je stanovena v souladu

s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel

k ceně bez DPH povinen účtcovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě

změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

5.3. Cena bude objednatetem uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem nejpozději do

10. dne po ukončení distribuce. Faktury budou vystaveny se splatností 30 dnů ode dne doručení

faktury objednateli na adresu uvedenou v článku |. této smlouvy nebo v elektronické podobě do

datové schránky objednatele. Platby budou probíhat výhradně v CZK & rovněž veškeré cenOvé

údaje budou v této měně.

5.4. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.5. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání fakturovaná částky z účtu objednatele ve

prospěch účtu zhotovitele.

5.6. Nebude—li faktura — daňový doklad obsahovat některou podstatnou náležítost daňového dokladu

nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje služby a práce, které

neprovedl. je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty sptatnosti vrátit

zhotoviteti bez zaplaceni k provedení opravy. Ve vráceném daňovém dokladu vyznačí důvod

vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí—li objednatel vadnou fakturu

zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatností. Cela lhůta běží opět ode dne doručení nové

vyhotovené faktury objednatelí.

Vl. DOBA TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

6.1. Smíouva se uzavírá na období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2019.
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_ 6.2. Smluvní vztah je možné ukončit výpovědí kteroukoliv smluvní stranou, přičemž výpovědní lhůta

čini dva měsíce. Výpovědní lhůta začne plynout prvního dne měsíce následujícího po doručení

' výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď se považuje za doručenou třetím pracovním dnem po

?; prokazatelném odeslání, je—li odeslání provedeno druhé smluvní straně na její sídlo, uvedené

Lr v této smlouvě nebo přístupné ve veřejné vedeném rejstříku jako její sídlo.

6.3. V případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou má kterákoli ze smluvních

stran právo odstoupit od této smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku. Za podstatné porušení smlouvy se pro tento případ považuje:

- porušení odst. 3.1. této smlouvy ze strany zhotovitele,

- prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele delší než 30 dnů.

6.4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na smluvní pokutu ani nárok na náhradu škody.

vu. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Při nedodržení termínu plnění díla podle čl. Ill odst. 3.1. a čl. IV. je objednatel oprávněn

požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za 1. den prodlení a dále i 000 Kč za

každý další započatý den prodlení.

7.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čiánkem

VI. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05%

dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.

7.3. Splatnost smluvní pokuty a úroku zprodlení je 10 dnů od doručení písemné výzvy kjejímu

zaplacení na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele. která je uvedena v záhlaví. Za doručení

písemné výzvy se rovněž považuje marné uplynutí lhůty pro vyzvednutí výzvy k zaplacení na

poště v případě, že si ji zhotovitel nepřevezme,

7.4. Zaplacenim smluvní pokuty nebo úroku z prodlení není dotčena povinnost smluvních stran splnit

svůj závazek ani jejich právo na náhradu škody či právo objednatele z vad díla.

vm. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8.1. Smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky podepsanýml

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.2. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné

právni nástupce.

8.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu

a z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

8.4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Příbram je povinno na žádost třetí osoby poskytovat

informace v souladu se zákonem č. 106l1999 Sb. a souhlasí s tím, aby veškeré informace

obsažené v této smlouvě a ztéto smlouvy vyptývající byly bez výjimky poskytnuty třetím

osobám, pokud o ně požádají. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této

smlouvě a s touto sml0uv0u související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504

zákona č. 899012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez

stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato

smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění vč. jejich

příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 34012015 Sb. v registru smluv.

8.6. Smlouva nabývá platnosti po podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 1.11.2017.

8.7. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění dita bude zhotovitel a objednatel řešit

cestou dohody. Nedojde+lí k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu

občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných
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sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený \\

podle příslušných právních předpisů.

Příioha č. 1 - Cenová nabídka

zs —lí?—
V Příbrami dne: 2M?

za objednatele: za zhotovitele: ŠŠŘW

O iC.- “25524sz ©
- „ „„mu— a hakialatclstvi

_wBm

Ing. Jindřich Vařeka Martin Bradávka

starosta předseda představenstva

Město Příbram SAMAB PRESS GROUP, a.s.

,; ng. ave ra av '

“' místopředseda před venstva

SAMAS PRESS GROUP. as.

4jStránku



Příloha č.1 Cenová nabídka



_ " 555 “ our, "' 5- Cyrilská 357014, 602 00 BRNO nwwsamsbmz

TEL-. 545 240 237 IČO: 25524291

Nabídková cena

Zadavatel: Město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Zakázka: „Distribuce městského zpravodaje Kahan“

Uchazeč: SAMAB PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 14. 602 00 Brno

Zastoupcný: Martinem Bradávkou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Bradávkou, místopředsedou představenstva

IČ: 25524291, DIC:C225524291

E-mail: tiskarltaiícíisamabcz, marttnbradavkaiĚsamabrz

Tel.: 543 210 364, 602 563 522

Bankovní spojení:—
. Zapsaná v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl B, vložka ZST9

i MF——“——m' "_ “ ' _ " _ "__—' "

Celková nabídková cena __ L,

za 1 mesic bez DPH M___“_ lic _ l

l
l Celková nabídková cena __, ' „

t_ně_H__ l „ - 0“ O' % ___ l

V Brně dne ló. 6. 2017

MMB?. OUP. 6— 8-

ŠKESís-č 33521É31d3m139

„m

Martin Bradávka. MBA /l'ng. Pavel Bradávka ! !

předseda představenstva /místopředseda předat cnstva
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