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Smlouva o dílo

I.

Obchodní firma:
Sídlo:
lC:
DIC:
bankovní spojeni:
císlo úctu
zápis v OR:
jednající:

dále jen ,.zhotovitel"

a

Obchodní firma:
Sídlo:
lC:
DIC:
bankovní spojeni:
císlo úctu:
jednající:
dále jen ,,objednatel"

MAFRA, a. S.
Karla Engliše 519/11. 150 00 Praha 5
45313351
CZ45313351

Mestský soud v Praze, oddíl B, VI. c. 1328
Štepán Košík, predseda predstavenstva a
Michal Berka, místopredseda predstavenstva

Mestská cást Praha 6
Ceskoslovenské armády 601/23, 160 25 Praha 6
00063703
CZ00063703
CS a.s. pob. Praha 6, Vítezné nám.
9021-2000866399/0800
Jan Lacina, místostarosta

uzavíraji podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník niže uvedeného
dne, mesíce a roku tuto s m l o u v u .

ll.
Základni ustanoveni

1. Objednatel je vydavatelem mesicniku ŠESTKA (dále jen ,,Casopisy"). Zhotovitel krome své jiné
cinnosti provozuje výrobu periodického novinového tisku na rotacních ofsetových strojích.

2. Obe smluvní strany uzavírají tuto smlouvu s cílem dlouhodobé a vzájemne výhodné spolupráce.

ll .
Predmet smlouvy

1. Predmetem této smlouvy je výroba Casopisu vcetne predtiskové prípravy, tisku, výroby adresní
prípravy a expedicních prací v tiskárnách MAFRAPRINT. Touto smlouvou se zhotovitel zejména
zavazuje pravidelne tisknout Casopisy a objednatel se zavazuje za tisk rádne platit.
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lV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje dodávat zhotoviteli vcas, dle písemne dohodnutého harmonogramu
a v dohodnuté forme podklady pro tisk - soubory ve formátu PDF. Dodané podklady není zhotovitel
oprávnen menit a za jejich obsah také neodpovídá.

2 Konkrétni technická specifikace predmetu smlouvy a dodávaných dat je obsažena v Príloze c. 1
této smlouvy, která tvorí její nedílnou soucást.

3. Zhotovitel se zavazuje vyrábet a predávat objednateli nebo jeho zmocnenci Casopisy v parametrech
nákladu, rozsahu, barevnosti požadovaných objednatelem, které jsou soucasne v souladu s Prílohou
c. 1, a dále v kvalite odpovidajici obvyklému standardu tiskových rotacních stroju Kônig&Bauer
Colora. Objednatel se zavazuje vyrobené Casopisy prevzít.

4. Dodávka každého sjednaného nákladu Casopisu je splnena jejím predáním objednateli, nebo jim
urcenému distributorovi popr. jinému, predem urcenému subjektu podle nákladového listu v balicích
s adresními štítky podle specifikace objednatele. Nedostatek soucinnosti objednatele (popr.
distributora nebo jakékoliv tretí osoby urcené objednatelem) pri prevzetí vylucuje prodlení
zhotovitele.

5. Místo plneni je urceno v Príloze c. 1. Smluvní strany se mohou behem trvání smlouvy dohodnout
na odlišném míste plneni, které bude vždy písemne uvedeno v Príloze c. 1, která je nedílnou
soucásti smlouvy. Terminy plneni navazují na casy výroby dle Prílohy c, 1 této smlouvy.

6. Zástupce objednatele je oprávnen po predchozí dohode se zhotovitelem kontrolovat kvalitu produkce
Casopisu prímo pri výrobe v prostorách zhotovitele. Seznam kontaktních osob obou smluvních stran
je uveden v Príloze c. 3 této smlouvy, která tvorí její nedílnou soucást. Smluvní strany se zavazuji
neprodlene písemne informovat druhého partnera o všech zmenách v údajích o kontaktních
osobách; tyto zmeny jsou úcinné okamžikem doruceni písemného oznámeni druhé smluvní strane.

7. Objednatel zasílá zhotoviteli dilci objednávky - nákladový list pro každé vydáni ve lhute dle
Prílohy c. 1. Nákladový list obsahuje: tištený náklad, stránkový rozsah, barevnost jednotlivých stran,
pocet mutaci, oznaceni stran spolecných pro všechny mutace, informaci o vkládáni, lepeni inzertních
štítku (v souladu s obecnými podmínkami zhotovitele), pocet výtisku v balíku (vC. tocení), požadavky
na adresní prípravu.

V.
Odpovednost za zpoždeni

1. Objednatel je odpovedný za presné predáN všech potrebných podkladu a za vcasné dodáni
zvláštních príloh pro prípadné vkládáni. Zhotovitel odpovídá za výrobu a dodávky dle sjednaných
terminu.

2. Pri zpoždeni nebo výpadku dodávky následkem vyšší moci neodpovídá ani zhotovitel ani objednatel.
Vyšší moci se rozumí napr. stávka, válka, požár ci jiná havárie, škody plynoucí z dopravních nehod.
Zhotovitel dále neodpovídá za zpoždeni v prípade jiných mimorádných a nepredvidatelných
prekážek vzniklých nezávisle na vuli zhotovitele ve smyslu ustanoveni § 2913 obcanského zákoníku.

3 Obe strany se zavazuji, že budou ze všech sil dbát na zájmy partnera. V každém prípade ohroženi
plneni smlouvy jsou obe smluvní strany povinny se neprodlene vzájemne informov"t'



4. Pri opoždeném predání podkladu zhotoviteli oproti sjednanému harmonogramu se prodlužuje termín
predáni výtisku objednateli o nezbytnou technologickou a provozní lhutu (kolize s prípadnými jinými
zakázkami), minimálne o cas shodný s casem zpoždeni v dodávce dat. Zhotovitel odpovídá pouze
za takovou škodu objednatele vzniklou prodlením zhotovitele, kterou zhotovitel zavinil úmyslne ci
svoji vedomou nedbalosti.

5. Pokud se v této smlouve mluví o vine ci zavineni kterékoli ze smluvních stran, rozumí se vinou resp.
zavinením úmyslné jednání ci úmyslné opomenuti této smluvní strany a/nebo jednání ci opomenuti
smluvní strany spocivajici ve vedomé nedbalosti.

VI.
Cena, platební podmínky

1. Za výrobu Casopisu náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené v Príloze c. 2 této smlouvy, která tvorí
její nedílnou soucást. Pro úcely výpoctu zmeny ceny se výrobni cena deli na cenu za papír, jejíž
výše je výslovne stanovena v Príloze c. 2, a zbývající cást ceny, tj. cenu za technickou práci
zahrnující ostatní výrobni náklady. Cena za papír i technické práce bude uvedena a vycíslena na
každé fakture.

2. Cena za papír vychází ze soucasné ceny v EUR a kurzu CZK/EUR. Cenu za papír zhotovitel
garantuje vždy do konce kalendárního roku. Zacátkem každého kalendárního roku, nejpozdeji
do 31. 3. se zpetnou platností od 1. 1. daného roku, má zhotovitel právo upravit cenu papiru
v prípade, kdy dojde ke zmene ceny papiru na evropských trzích, popr. dojde ke zmene kurzu.
Prípadná zmena bude reflektovat zmenu ceny a kurzu a bude s objednatelem predem projednána.

3. Cena technických prací byla vypoctena na základe specifikace požadované objednatelem. Prípadná
zmena ceny závisí na rozsahu prací (výše tišteného nákladu. rozsah stran, pocet mutaci aj.).

4. Cenu za technickou práci lze menit jednou rocne k 1. 2. a to o '/2 miry rocní inflace podle indexu
celkové inflace vyhlášené ceským statistickým úradem (mira inflace vyjádrená prírustkem
prumerného rocního indexu spotrebitelských cen) za uplynulý kalendární rok.

5. Zhotovitel vystaví danový doklad za výrobu Casopisu vždy následujici pracovni dny po dni tisku
a fakturu odešle elektronickou poštou na adresu dle Prílohy c, 3.

6 je dohodnuta jednotná lhuta splatnosti úcetních danových dokladu - faktur, a to 28 dnu ode dne
dorucení objednateli.

7. jestliže objednatel nesplní vcas svou povinnost k úhrade faktury, má zhotovitel právo na zaplaceni
smluvního úroku z prodlení ve výši 0,04% dlužné cástky za každý zapocatý den prodlení. Tim není
dotceno právo zhotovitele domáhat se náhrady škody. V prípade neuhrazení faktury ve lhute
splatnosti si zhotovitel vyhrazuje právo po predchozím písemném upozorneni zastavit výrobu a
podmínit další výrobu platbou predem, nebo odstoupit od smlouvy. Písemné odstoupeni od smlouvy
nabývá úcinnosti dnem dorucení druhé strane.

,C

8. Reklamaci zjevných vad (vcetne specifikace poctu vadných výtisku) je nutno provést písemnou
formou nejpozdeji 10. pracovni den po datu dodáni vadných Casopisu, jinak práva z vad zanikají

(rozhoduje okamžik odesláni).

9. Objednatel má právo žádat na zhotoviteli úhradu své prokazatelné ztráty vzniklé na základe
reklamace inzerátu, který z kvalitních výrobních podkladu nebyl dobre vytišten. Reklamaci musí
objednatel podat písemne zhotoviteli nejpozdeji 10. pracovni den po datu dodáni vadných Casopisu,

3



mafrapriníz
jinak práva z vad zanikají (rozhoduje okamžik odesláni). Zhotovitel je povinen do 7 pracovních dnu
písemne na tuto reklamaci reagovat.

10. Objednatel má právo písemne odstoupit od této smlouvy pro prípad prodlení zhotovitele s plnením
závazku dle této smlouvy, které prekrocilo 28 kalendárních dnu.

VIl.
Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu urcitou, a to od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2019.

Vlil.
Zmena a ukonceni smlouvy

1 Tato smlouva muže být zmenena nebo zrušena pouze písemnou formou.

2. Platnost smlouvy lze ukoncit na základe písemné dohody obou stran, nebo jiným zpusobem
ujednaným smluvními stranami.

3. Tuto smlouvu lze jednostranne vypovedet i bez udáni duvodu. výpovední doba ciní 3 mesíce
a zacíná bežet prvním dnem mesíce následujiciho po doruceni výpovedi

4. Smlouvu lze ukoncit rovnež dle CI. VI, odst. 7.

lX.
Ostatní a záverecná ujednáni

1. Objednatel bere na vedomi, že s ohledem úpravu DPH v zákone c. 235/2004 Sb. spadají ,,knihy,
brožury, noviny a casopisy, kde reklama nepresahuje 50 % plochy, obrázková alba, obrázkové knihy,
predlohy ke kresleni a pro deti, hudebniny tištené ci rukopisné, kartografické výrobky všech druhu
vcetne atlasu, nástenných map, topografických plánu a globusu, krome tiskovin plne nebo podstatne
urcených k reklame" do snížené sazby DPH. Casopisy se pritom pro úcely výše uvedeného zákona
rozumí zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméne dvakrát rocne pod stejným názvem a v
úprave pro ne typické bez pevného spojeni jednotlivých listu. Objednatel potvrzuje, že Casopisy
splnuji výše uvedené podmínky pro zarazeni do druhé snížené sazby DPH. V prípade, že by
došlo k situaci, že by Casopisy prestaly tyto podmínky splnovat (at' již v dusledku zmen Casopisu
nebo zmen príslušných predpisu), zejména pokud by došlo k prekrocení prípustného podílu reklamy
(napr. v dusledku mimorádné reklamní priiohy atp.) zavazuje se objednatel o této skutecnosti bez
zbytecného odkladu písemne informovat zhotovitele. Zhotovitel pak vystaví danové doklady
s prjs|ušnou zákonnou sazbou DPH. Poruší-li objednatel tento svuj závazek, odpovídá za škodu.
která tím zhotoviteli vznikne (zejména za prípadné sankce ze strany príslušných financních orgánu).
Obe strany výslovne sjednávají, že zhotovitel není povinen kontrolovat rozsah reklamy v jim
tištených Casopisech.

2. V prípade. že nekterá ustanoveni této smlouvy budou neplatná, neúcinná ci neproveditelná, popr.
pozbývají platnosti v dusledku zmeny právních predpisu, není tím dotcena platnost, úcinnost
ci proveditelnost ostatních ustanoveni.

3. Vztahy mezi obema stranami se rídí príslušnými ustanoveními Obcanského zákoníku.
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4. Smlouva je zpracována ve 2 vyhotoveních v ceském jazyce. z nichž každá má platnost originálu.

Každá smluvní strana obdrží 1 vyhotoveni. Každé vyhotoveni je složeno z 5 císlovaných stran
a samostatne císlovaných príloh c. 1 až 3.

5. Zhotovitel bere na vedomí, že Mestská cást Praha 6 je povinna na dotaz tretí osoby poskytovat
informace ve smyslu zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, v platném znení,
a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouve obsažené byly poskytnuty vyjma osobních
údaju tretím osobám, pokud o ne požádaji. Soucasne zhotovitel souhlasí se zarazením této smlouvy
do verejne prístupné elektronické databáze smluv vedené Mestskou cásti Praha 6.

6. Smluvní strany berou na vedomi, že tato smlouva podléhá povinností jejího uverejneni
prostrednictvím registru smluv v souladu se zákonem c. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv
(výjimky z povinnosti uverejnení jsou uvedeny v ustanovení § 3 zákona o registru smluv). Zhotovitel
prohlašuje zpusob výpoctu jednotkových cen za obchodní tajemství v souladu s § 3, odst. 2 b)
zákona o registru smluv.

7. Smluvní strany dále berou na vedomi, že od 01. 07. 2017 tato smlouva (dodatek smlouvy) nabývá
úcinnosti nejdríve dnem jejího uverejnení v registru smluv. S úcinnosti od 01. 07. 2017 dále piati, Ze
nebude-li smlouva uverejnena ani do tri mesícu od jejího uzavreni, bude od pocátku zrušena MC
Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uverejneni bez zbytecného odkladu, nejpozdeji
však do 30 dnu od jejího uzavreni.

8. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou rozhodovány
soudem se sídlem v Praze.

Prílohy: Príloha c. 1 - Technická specifikace
Príloha c. 2 - Cenová kalkulace
Príloha c. 3 - Seznam kontaktních osob

V Praze dne V Praze dne

Zhotovitel:

Štepán Košik
predseda predstavenstva

Objednatel:

J Lacina U:-·" l
stupce starosty t,3 l

_ _, -

C

Micha erka
mist predseda predstavenstva
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Príloha c. 1 - technická specifikace titulu ŠESTKA

Náklad:

Pocet mutací:

Rozsah:

Druh produkce:

Struktura knih:

Barevnost:

Periodicita:

Technika tisku:

Druh papiru:

Vazba:

Prefalc:

výchozí formát:

Formát papiru po orezu:

Formát sazebního obrazce:

Jmenná koncence:

Nákladový list: (dilci objednávka)

Adresní príprava:

Tiskové podklady:

Balíkováni:

Paletizace:

Expedice:

56-59.000 ks

1

32T

dvojnásobná

1 kniha

CMYK

mesícník

rotacní ofset, coldset

60g LWC matt

ano. šiti drátem

standardne ne: ano pouze v prípade vkládáni

235 x 315 mm tabloid

bez orezu

204 x 286 mm (10mm hrbet: standardne umístené kontrolní prvky)

VSA

den pred dodáním tiskových podkladu

rozhšeni vykládek

dle rocního harmonogramu do 20.00 hodin

pocet ks v balíku a tocení urci tiskárna

paletový štítek, zpusob baleni palety a dodací listy urcí tiskárna

dle rocního harmonogramu do 12 00 hodin

zajisti zhotovitel dopravu na tato místa plneni dle objednávky

Dve místa plneni:

a) ÚMC Praha 6, CS. armády 23, Praha 6.

b) MEDIA Central CR s.r.o., areál P3, hala D2 - NC8 (v hale sidi také Mailstep)

Do Certous 2760/10, 193 00 Praha 9, Horní Pocernice

Kontaktní osoby:





Príloha c. 2 - cenové kalkulace mafraprint.

Kalkulace ceny' tisku: ŠESTKA 2018 - varianty

varianta 1 varianta 2 varianta 3 varianta 4
Cislo kalkulace K18-0057 K18-0058

Náklad

Rozsah stran

Produkce l struktura knih

59 000 56 000

32 32

dvojnásobná /32/ dvojnásobná /321

1 barva (C/b) O O

2 barvy O O

3 barvy O O

4 barvy (CMYK) 32 32

Celkem 1.000 ks

Papír 89 614 KC 1 518.88 KC

Technická práce 20 777 Kc 169,08 KC

C e Ik e m bez DPH 110 391 KC 1 687,96 Kc

Cena za 1 ks 1,871 KC

Celkem 1.000 ks

85 057 Kc 1 518,88 Kc

20 270 Kc 169,08 Kc

105 327 Kc 1 687,96 Kc

1,881 Kc

Cena s DPH 10%. l 121 430 KC 115 860 KC

Doprava na dve mista v Praze 2 850 KC 2 850 Kc

Tiskový formát' 235 x 315 mm

Papír. obálka 60g LWC matt

vnMek 6Og LINC mátl

Vazba: šitá drátem

Expedice. zapáskovaný balík

Hmotnost výtisku cca. 71g

235 x 315 mm

60g LINC mart

60g LWC man

šitá drátem

zapáskovaný balík

71g

Ceny jsou kalkulovány bez dopravy a DPH

Cena za dalších 1 000 ks sIoužl pro zvýšeni nebo sníženi základni ceny pri odlišném nákladu.

Cena pIati pri shodné barevnosti ria párových stranách. Cena novinového papiru pIati do 31 12. 2018.

-





Príloha c. 3 - seznam kontaktních osob

Za objednatele: ŠESTKA

Ingrid Kejkrtová - vedoucí odboru

Odbor živnostenský-poverená vedoucí kanceláre MC

Lucie Malá - graficka

Lucie Chourová - sekretárka

Za zhotovitele:

tel.: 20 189 850
ikejkrtova@praha6.cz

tel.:

tel.: 220 189 154
lchourova@praha6.cz

MAFRAPRINT PRAHA
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