
SMLoUVA o DíLo

Městská část Praha 17
se sídlem Žalanskěho 291/12b, Praha 6 - epy, 163 02
ıčz 002 31 223
Dıč: czooz 31 223
Zastoupena Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou
Bank. spojení: Česká spo itelna, as.
Č. účtu: 9021-2000 700 399/0800
(dále jen jako „Zadavatel“ na Straně jedné)

a

Galerie Ef Ef s.r.o
Se sídlem: Osadní 774/35, Praha 7, 170 00
IČ: 290 44 553
DIČ: 02290 44 553
zastoupená JUDr. Miroslavem Fo tem, jednatelem
Bank. spojení:
č. účtu:
(dále jen jako „Zhotovitel“ na Straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník, ve Znění pozdějších p edpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.
P edmět Smlouvy

1. Zhotovitel Se touto Smlouvou Zavazuje provést pro Zadavatele Za podmínek níže uvedených
grafické Zpracování, korektury a tisk knihy O Repích (dále jen „kniha“) vč. dopravy v nákladu 500
ks.
2. Kniha bude mít cca 300 stran, p esný počet Stran bude stanoven v průběhu p ípravy knihy,
celobarevný tisk, bude Zpracována v pevně vazbě, viz níže specifikace:

Formát: 21 x 26,5 cm
Počet stran: cca 300 + 4 Strany
Papír: 130 g
P edsádky: bez potisku
Potah: 135 g KL 4/0 + 1/0 lam. mat.
Kapitálek: Bílý, lacetka: ANO, bílá
Bez p ebalu, tisk celobarevný

3. Zadavatel se Zavazuje Dílo p evzít a Zaplatit Za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v či. l|
této Smlouvy.



Il.
Cena Díla a Způsob úhrady

1. Smluvní Strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši 179 400 Kč, slovy
jednostosedmdesátdevěttisícčty istakorunčeských bez DPH, 17 940 Kč DPH a celkem tedy 197
340 Kč včetně DPH.

2. V p ípadě navýšení počtu stran Díla bude částka vyčíslena poměrnou částí této ceny, tedy
590,13 Kč bez DPH Za jednu stranu Díla, 59,01 Kč DPH Za jednu stranu Díla, celkem tedy 649,14
Kč Za jednu stranu Díla. V ceně jsou obsaženy veškeré náklady na Zhotovení a p edání Díla
Zadavateli. Tato cena bude uhrazena na účet Zhotovitele do 30 dnů po p edání a p evzetí Díla.

lll.
Termín Zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, Že Dílo bude Zhotovitelem p edáno vtermínu nejpozději do: 17. 8.
2018, p ičemž p i jeho Zhotovení bude postupováno podle harmonogramu uvedeného v P íloze 1

této smlouvy.

IV.
Práva a povinnosti Zadavatele a Zhotovitele

1. Zadavatel p edá zhotoviteli všechny pot ebné podklady pro Zhotovení díla.

2. Zadavatel výslovně prohlašuje, že je s těmito materiály oprávněn zacházet timto Způsobem ve
smyslu autorského Zákona č. 121/2000 Sb., a že nic nebrání jejich využití v knize.
3. Zadavatel vyslovuje Souhlas s použitím symbolů Městské části Praha 17 v knize.
4. Zadavatel je povinen poskytnout nutnou Součinnost pro p edání p edmětu smlouvy Zhotovitelem.
5. Zhotovitel se Zavazuje konzultovat obsah knihy se zástupci zadavatele.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat zadavatele o stavu praci na p edmětu smlouvy,
jakož i o nutné součinnosti, kterou k plnění svých povinností podle této smlouvy pot ebuje.
7. Zhotovitel uvede, že publikace vychází ve spolupráci s Městskou části Praha 17.
8. Zhotovitel opat í knihu číslem ISBN a kódem EAN. Zhotovitel rozešle vtermínu všechny tzv.
povinné tisky.
9. Zhotovitel timto poskytuje zadavateli Zdarma ke knize nevýhradní licenci ke všem Způsobům
užití V rozsahu neomezeněm.

V.
P edání a p evzetí Díla

1. K p edání a p evzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho Zhotovení, nejpozději však bude dílo
zhotoveno i p edáno v terminu uvedeným v čl. III této Smlouvy.

2. O p edání a p evzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven p edávaci protokol.

3. Smluvní strany se pro p ípad prodlení Zadavatele se zaplacenim ceny Díla dohodly na smluvní

pokutě ve výši 0,05 % Za každý den prodlení.

4. Smluvní strany Se pro p ípad prodlení se Zhotovenim Díla na straně Zhotovitele dohodly na
smluvní pokutě ve výši 0,5 % Za každý Započatý den prodlení.



VI.
Odpovědnost Za vady

1. Zhotovitel se Zavazuje p edat Dílo bez vad a nedodělků.

2. Smluvní strany Se dále dohodly, že budou-li v době p edání na Díle viditelné vady či nedodělky,
k p edání a p evzetí Díla dojde až po jejich Odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami
Sepsán Záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

Vll.
Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel může Od této Smlouvy odstoupit pro prodlení Zadavatele S plněním povinnosti podle
ćl. IV.
2. Zadavatel může od této Smlouvy odstoupit pro prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti podle
či. lll.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu odpovědnými Zástupci obou Smluvnich
stran.

2. Nedílnou součástí Smlouvy je časový harmonogram prací, na kterém se Obě strany dohodly.

3. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uve ejnění prost ednictvím registru smluv, které

Zabezpečí zadavatel,

4. Tato Smlouva a vztahy Zní vyplývající se ídí právním ádem České republiky, Zejména
p íslušnými ustanoveními Zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších p edpisů.

5. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každá Smluvní Strana Obdržl po jednom

vyhotovení.

6. Smlouva může být měněna pouze číslovanými dodatky v písemné formě.

7. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem Zve ejnění v registru Smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb.
Za účelem tohoto zve ejnění obě strany shodně prohlašují, že text smlouvy včetně p ílohy
neobsahuje žádné skutečnosti, které jsou obchodním tajemstvím podle § 504 Zákona č. 89/2012
Sb.

8. Podle ustanovení § 43 odst. 1 Zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve Znění
pozdějších p edpisů, se konstatuje, že uzav ení této smlouvy schválila Rada městské Části Praha
17 na svém 94. Zasedání dne 25, dubna 2018 usnesením č. Us RMČ 000161/2018.

9. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu p ed jejím podpisem p ečetly, s jejím
Obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě,
nikoli v tísni Za nápadně nevýhodných podmínek.
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Zadavatel



DOLOŽKA

Na Základě díkce §43 Zákona č. 131/2000 Sb., O hl. městě Praze v platném Znění a v Souladu

S usnesením RMČ č. 94 US RMČ 161/2018 Ze dne 25. 4. 2018 Se osvědčuje právní úkon Spočívající
rnlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a Společností Galerie Ef Ef S.r.o a potvrzuje Se Splnění

odmínek dan'ch výše uveden'm uSt novenírn.
v uzav ení S

z› Pově eníčlenové Zastupitelstva MC r



P íloha Č` 1

FOQNQŠI'PŠÚNT*

ćASovÝ HARMoNoGRAM

P edání podkladů Zadavateiem Zhotoviteli: 17. 5. 2018
Zaslání Iayoutu Zadavateii: do 14. 6, 2018
Zaslání Odsouhiaseneho Iayoutu zpět Zhotoviteli: 19. 6. 2018
Zaslání první korektury knihy s finálním up esněním počtu Stran: 12. 7. 2018
Zaslání odsouhlasené korektury Zpět Zhotoviteli: 16. 7. 2018
Zaslání druhé korektury: 30. 7. 2018
Zaslání odsouhlasené korektury Zpět Zhotoviteli: 1. 8. 2018
Tisk: 2.- 16. 8. 2018
P edání Zhotovitelem Zadavateii: 17. 8. 2018


