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Smlouva o dílo

č. SML/6056/2016

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany
Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Jednající osoba:
Osoba odpovědná za realizaci:
Telefon:
Email:

Centrum dopravmho výzkumu, v.v.i.
Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň
44994575
CZ44994575
KB Brno - město, č. účtu: 100736621 /0100
Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel
Ing. Jaroslav Martínek
541 641 797

jaroslav.martinek@cdv.cz

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

Sídlo/místo podnikání:
IČ/rodné čís'lo:
DIČ::
Bankovní spojení:
Zapsaný:
Telefon:
Email:

Eva Bystrianská
Na Kopci 4208/27, 586 01 , Jihlava
18981771

CZ7258294945, zhotovitel není plátcem DPH
česká spořitelna: 1466503309/0800
v živnostenském rejstříku
603 493 065

evabystr@gmail.com

(dále jen ,,zhotovitel")

Článek Il.
Předrnět smlouvy

1 . Objednatel realizuje projekt .Kolmu, busem, pěšky, s jihlavskými ježky, podporovaný Státním
fondem životního prostředí ČR z Národního fondu Životní prostředí.

2. Předmětem této smlouvy je provederí grafických prací - jednotného vizuálmho stylu
k projektu Kolmo, busem pěšky, s jihlavskými ježky. Zhotovitel se zavazuje provést na
svůj náklad a nebezpečí pro objednatele sjednané dílo, jehož podrobný popis a rozsah je
specifikován v příloze č. 1 této smlouvy, a to v součinnosti se zhotovitelem a dle jeho
pokynů.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo smluvní cenu ve výši a způsobem sjednaným v čl. Ill
této smlouvy.

Článek lll.
Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany ujednávají, že cena bude stanovena dohodou vsouladu snabídkou
zhotovitele, a to ve výši 89.400,- Kč (slovy: osmdesátdevěttisícčtyřista korun českých).
Zhotovitel není plátcem DPH

2. V ceně dle článku 3.1 . je rovněž zahrnuto dopravné, tisk, pojištění, celní, daňové, bankovní a
ostatní poplatky apod. Takto uvedená celková cena je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou



a jsou v ní zahmuty veškeré náklady potřebné k plnění smlouvy, jakož i veškeré náklady
související.

3. Každá faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných
právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, a bude v ní
uvedeno číslo smlouvy objednatele.

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo po částech po dokonč6ní jednotlivých položek
specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy. Přílohou faktury musí být doklad o předání a
převzetí fakturované části plnění

5. Faktura je splatná ve Ihůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena
v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je
objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy
byla odepsána z účtu zhotovitele.

Článek IV
Místo a doba plr»ění

1. Místem plnění je sídlo Statutárního města Jihlavy, Masarykovo náměstí 97/1 , 586 01 Jihlava,
k rukám Ing. Gabriely Součkové.

(

2. Plnění dle této smtouvy bude dodáno nejpozději do 31 . 8. 2016.

Článek V.
Dodací podmínky

1. Zhotovitel předá objednateli výstupy dokončeného díla v písemné podobě a současně
v elektronické podobě na DVD nebo USB flash disku.

2. Okamžikem předání díla uděluje zhotovitel objednateli časově a územně neomezenou
nevýhradní licenci k předmětu díla, a to ke všem způsobům užití dle zákona č. 121/2000 sb.,
autorského zákona, včetně práva dílo či jeho název upravovat a pozměňovat. Objednatel
není povinen licenci využít. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla uvedené
v čl. Ill odst. 1 této smlouvy.

Článek Vl.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotovené a dodané podle této smlouvy bude kompletní a bez
vad, bude splňovat parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a má odpovídající jakost a
provedení. Za tento závazek nese zhotovitel plnou odpovědnost.

2. Zhotovitel se tak zavazuje k poskytnutí záruky za jakost díla v trvání 24 měsíců. Záruční
doba počíná běžet ode dne předání a převzetí výstupů díla.

3. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek Vll.
Povinnost spolupŮsobení

l



1. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č.320/20C)1 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v
platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

2. Zhotovitel je povinen umožnit v rámci kontroly přístup k veškeré dokumentaci týkající se této
smlouvy, a to alespoň do konce roku 2026, neukládá-li některý právní předpis Ihůtu delší.
Dokumentací se míní též případné smlouvy a související dokumenty, které podléhají ochraně
podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zák. č.
255/2012 sb., kontrolní řád).

Článek Vlll.
Sankce

1. Je-Ii zhotovitel v prodlení s předmětem dodání díla dle této smlouvy, má objednatel právo
požadovat smluvní pokutu ve výši O,05 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Splnění povinnosti úhrady smluvní pokuty nemá vliv na možnost smluvních stran požadovat
náhradu škody.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu Ize měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami.

2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom.

3. Smluvní strany výslovně ujednávají, že rozhodným právem pro účely této smlouvy bude
české právo a strany smlouvy se budou řídit při plnění předmětu této smlouvy i ve věci
řešení veškerých záva'zků a sporů z ní vyplývajících, nebo vzniklých při plně-ní dle této
smlouvy, právním řádem České 'republiky.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že věcně příslušným pro rozhodování o závazcích a
právních vztazích vzniklých na základě této smlouvy bude při řešení sporů vzniklých
v souvislosti s touto smlouvou soud místně příslušný dle sídla objednatele.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném
projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek.

6. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o
všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

7. Otázky touto smlouvou neřešené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 sb., občanského
zákoníku.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků
bude uveřejněna v souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 sb., o registru smluv. Smlouvu
v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho
obchodní tajemství, osobní údaje osob na straně zhotovitele, které by nebylo možno
uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 sb., o ochraně
utajovaných skutečností, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 : technická specifikace předmětu plnění
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?.;J,.,.Centrum dopravního
Ing. Jindřich Frič, Hhp., ředitel
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Příloha č. 1- technická specifikace plnění

Grafické práce - jednotný vizuální styl k projektu Kolmo, busem pěšky, s jihlavskými ježky

Název aktivity -' Počet hodin/ks - ' Cena za hodinu Kč . Cena qelkem Qč,
Ňávrh jednotného -
stylu projektu ,5It 600 00 6 000,00

Návrh ilusÍtrací +
sloganů, 4 druhy

8 eoo oo 4 800,00

Web - návrh úpravy
šablony, záhlaví

3 600 00 1 800,00

Web - zpracování
rozcestníku +

přÍprava
30 600 00 18 000,00

Web - piktogramy 4 600 00 2 400 00

Návrh plakátů A1 ,
A2, A3 (4 druhy) +
inzerce

20 eoo oo 12 000,00

L"-prava plakátŮ pro
CLV(118,5x 175
mm), pre press

5 eoo,oo 3 000,00

Roll up 7 600 00 4 200 00

-Informační karty (1 00'
x210 mm)

10 600 00 6 000 00

l,eták skládaný DL
(A4 na 100 x 210
mm)

io eoo oo 6 000,00

průvodce JiÍlavou na
kole a pěšky (100 x
210 mm-16 stran)
+ mapa A2 skládaná
(100 x 210 mm)

24 eoo oo 14 400 00

Propagační a
předměty (buton
malý (;!132 mm, buton
velký «z» 50 mm,
reflexní pásky
magnety 60 x 67,5
mm, kuličkové pero,
stahovací vak,
rolovací plastová
láhev, gumoví
medvídci)

ío 600 00 6 000,00

061ékáme hada Edu
- podklady

8 eoo,oo 4 800,00

Cena celkem 89 400 Kč


