RÁMCOVÁ SMLOUVA o DÍLO
uzavře/ia d/e § 536 a nas/ zakona C 513/1991 80 obc/vodního zakoniku ve změn/předpisu. (da/e
„obchodni zakon/kf)
uzavřená mezi

|. Smluvní strany

Úřad městské části Praha-Lipence
se sídlem K ObCi 47. 155 31 Praha-Lipence

IC 00241431 DIC“ C200241431
zastoupen: Ivanou Žákovou. místostarostkou městskě casti
tel.. _ e—maili ivanazakova©mclipence cz
(dále jen ,,objednate|“)

Petr Dvořák - tiskárna
se sídlem: Na Zlate stezce 1055. 263 01 Dobris

IC 45093148 DIČ 026602241382
zastoupeni Petr Dvořák. majitel

(dále jen ,,zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy
1 Předmětem této smlouvy je tisk .Lipeneckeno zpravodaje“ (dale jen _.dilo") 5x do roka po dobu 4 let.
2 Zhotowtel se zavazuje provést na SVUJ naklad a nebezpeci pro objednatele dílo specifikace
.

Náklad 1000 ks za jedno vydani
Pocet straní12. barevnost 4+4

o

Format A4, vazba V11 papir 135 g/m2 leskla křida

.

Počet vydani 5x do roka po dobu 4 let

.

Dodani bez vad a nedoděiku na adresu objednatele do 5ti pracovnich dnu od dodani
tiskových podkladu

sjednanou cenu dle
3 Objednatel se zavaZUje dilo provedené bez vad a nedodéíku převzít a zaplatit
bodu Ill. této smlouvy
PDF x1 a pro
4 Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro provedení díla v tiskovém
ofsetový tisk (CMYK) vc. ořezovych znaCek
le na nevhodnost
5 Zhotowtel se zavazuje předané podklady zkontrolovat a upozornit objednate
podkladu pro provedení díla.
a v Čas provedené dílo bez
5 Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně
vad a nedodélku předat objednateli v termínu uvedenem v bode V této smlouvy
zaklade dodatku
7 Změna rozsahu díla a s tím souwsející zmena ceny díla je možná jen na

uzavřeného smluvními stranami před provedením takové zmény

III. Cena díla
smlouvy, tj. cena za jedno
Cena díla nepřekročí castku 14405700 Kč bez DPH za dobu trvání této

vydaní nepřekročí 720285 Kč bez DPH

IV. Platebni podminky
na zaklade písemného
ív Podkladem pro placení ceny za dílo je faktura vystavena zhotowtelem
nedodélku podepsaného zástupcem
zápisu o předání a převzetí řadné provedeného díla bez vad a
objednatele
adresu uvedenou objednatel.
2 Faktura bude objednateli předána elektronicky na e-mailovou
Splatnost faktury je 14 dni ode dne jejiho doruceni objednateli

objednatele.
3, Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsaní castky z učtu

V. Doba a místo předání
avky do 5tí pracovních dnu
l Zhotovitel se zavazuje provest dílo po obdržení objedn
nicky e-mailem uvedeným zhotovitelem
2. Předaní objednávky a podkladu bude provedeno elektro
tele
3 Předání díla bez vad a nedodélku bude v sídle objedna

VI. Sankce
objednatel požadovat po zhotoviteli zaplaceni
l V případě prodlení zhotowtele s dodáním díla muže
smluvní pokuty ve výši 300 Kč za každý den prodlení
je zhotowtel opravnén učtovat a objednatel
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury
z dlužné částky za každý den prodlení
povmen zaplatit smluvní úroky z prodlení ve výši 005%

3 Zhotovitel je povmen uhradit smluvní pokutu na Učet objednatele ve lhutě do 10 dní od písemně
výzvy objednatele k uhrazení smluvní pokuty.
4

Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody

kterou je možně vymáhat

samostatne vedle smluvní pokuty

VII. Ostatni ujednání
1 Zhotovrtel je povrnen v souladu se zákonem č.320/2001 Sb o finanční kontrole ve veřejně správě
a o změně některých zakonu, ve znění pozdějších předpisu spolupusobít při výkonu finanční
kontroly
2 V případě, že na dilo, ktere je předmětem teto smlouvy. bude poskytnuta dotace zavazuje se
zhotovitel dale spolupusobít při provádění kontrol ze strany organu poskytovatele dotace a zavazuje
se uchovat veskerou dokumentací související s předmětem této smlouvy po dobu nejméně 10 let od
předání a převzetí díla nebo po dobu stanovenou dotačními praVídIy poskytovatelem dotace
3

Objednatel je oprávněn kontrolovat pruběh provadeni dila

Zhotowtel je povrnen objednateli

kontrolu umožnit a na požádání objednatele poskytnout bezodkladně veškeré informace o stavu
rozpracovanosti díla.

4Zhotovite| prohlaŠUje, že má oprávnění a kvalifikaCi pro výkon Činnost v rozsahu budu 1

této

smlouvy

VIII. Ukončení smluvního vztahu
1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit výpovědí. dohodou nebo odstoupením Dohoda o zrušení
práv a zavazku í odstoupení od smlouvy musí být uzavřeny písemnou formou. jinakjsou neplatně
2 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu smlouvu vypovědět bez udani duvodu. Výpověd' je učinna
dnem nasledujícím po doručení písemně vypovědi zhotoviteli. V případě výpovědí se zavazuje
objednatel uhradit zhotoviteli náklady s plněním této smlouvy vznikle k datu doručení výpovědí
zhotoviteli
3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě že objednatel je v prodlení s uhrazením
faktury déle než l měsíc nebo neposkytne písemně požadovanou součinnost ani v dodatečně lhutě
poskytnutě zhotovrtelem ktera nesmí být kratší než 14 dni
4. odstoupení je učínne' od okamžiku doručení druhé smluvní straně na adresu uvedenou shora

IX. Závěrečné ustanoveni

1

Tato smlouva muže být měněna Čl doplňována pouze

po vzájemné dohodě smluvních stran

formou písemných dodatku podepsaných oběma smluvními stranami
2 Objednatel prohlašuje. že ma' ve svem rozpočtu finanční prostředky k financování dila této smlouvy
3 Smluvní strany se dohodly že spory vnikle z teto smlouvy nebo v souvrslosti s ni budou řešit
přednostně vzájemnou dohodou
4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovení s platností originalu z nichž každá smluvní strana
obdrží jedno
5

Smluvni strany této smlouvy prohlašuji, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím

obsahem. Na důkaz toho připojuji sve podpisy.
6 Tato smlouva nabýva' platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu obema smluvními stranami

V Praze dne

“4

Za objednatele

Ivana Žakova

místostarostka MC Praha—Lipence

Za zhotovitele

Petr

vořa

majitel

