
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení * 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Obec Psáry
sídlem: Pražská 137,25244 Psáry
IČO: 00241 580
zastoupená Vlasta Málková, místostarostka obce
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 23734349/0800
telefon: 241 940 454
e-mail: info(~ysary.cz. malkova®psary.cz
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na straně jedné (dále jen „objednatel“)

1 .2. Zhotovitel:
Název: Jiří Uhlíř - Irbis
sídlem: Božích bojovníků
ICO: 11439041
DIČ: CZ6507201679
zastoupen: Jiřím Uhlířem, majitel
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 5555443/0300
telefon: 775 345 444
e-mail: irbis~vytiskneme.cz

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy a účel smlouvy

se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provádět pro objednatele
tisk dvouměsíčníku Psárský zpravodaj (dále jen „časopis“)v období 1. 4. 2019 a
se zavazuje za provedení tohoto díla zaplatit zhotoviteli cenu určenou na základě

iii. Časopis

3.1 Smluvní strany se dohodly a současně berou na vědomí zejména, že:
- časopis je informačním periodickým tiskem o aktuálním dění v obci Psáry,
- vydavatelem časopisu je OBEC PSÁRY.

1131/6, Liberec, 46001

Uvedené smluvní strany se dohodly v souvislosti s výsledky výběrového řízení „Dodavatel
tisku Psárského zpravodaje“ na uzavření této smlouvy o dílo. Otázky touto smlouvou
neupravené se řídí právním řádem Ceské republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a
povinnostech při vydávání periodického tisku a o zrněně některých dalších zákonů (tiskový
zákon), ve znění pozdějších předpisu.

Zhotovitel
periodický
objednatel
této smlouvy.
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- grafické podklady ve formě tiskového pdf souboru zajišťuje objednatel,
- tisk zajišťuje zhotovitel na tiskařském stroji — minimálně čtyřbarevný ofset dle

podmínek této smlouvy,
- konečné rozhodnutí o zpracování obsahu, podobě a grafickém vyjádření jednotlivého

čísla časopisu (odpovědnost za obsah tisku) náleží objednateli,
- periodicita časopisu bude dvouměsíční, v celobarevném formátu B5 (176 x 250 mm)

o rozsahu vč. obálky 44 — 60 stran, kvalita papíru — lesklá křída 100 g/m2, barevnost
4/4, kvalitní barevný soutisk, časopis bude svázán ve vazbě Vl se 2 skobkami,

- náklad bude činit 1700— 1900 ks výtisků na jedno vydání,
- barevnost: 4/4, kvalitní barevný soutisk. Vybrané barvy (červená, šedá) se nesmí mezi
jednotlivými vydáními lišit o více než 5%:

C, M, Y. K[%]
červená 25/ 100/ 70/ 20

šedá 10/ 10/ 0/ 40

3.2 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na překážky, které
mu brání ve včasném a řádném splnění jednotlivého předmětu díla.

3.3 Zhotovitel je povinen provádět činnosti podle této Smlouvy s odbornou péčí a v souladu
s obecně závaznými právními předpisy a s pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen
včas upozornit objednatele na případnou nevhodnost či nespráVnost jeho pokynu, jinak
odpovídá za vzniklou škodu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí tisk časopisu.

4.2 Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení kterékoliv činnosti podle této Smlouvy
prostřednictvím svého subdodavatele. V takovém případě odpovídá za plnění svých
závazků z této Smlouvy, jako by takovou činnost prováděl sám.

V. Termíny plnění

5.1 Objednatel předá zhotoviteli podklady pro tisk příslušného čísla nejpozději v termínech,
které budou sděleny objednatelem zhotoviteli do 15. ledna pro celý kalendářní rok (pro
rok 2019 jsou termíny v příloze č. 1), a to prostřednictvím e-mailem zaslaného odkazu
na stažení tiskového pdf z internetového úložiště (např. leteckaposta.cz) nebo na ftp
server zhotovitele, přičemž údaje potřebné pro přístup na tento server předal zhotovitel
objednateli před podpisem této smlouvy.

5.2 Dílo bude zhotoveno kompletně, tj. v plném počtu výtisků. Dílo bude předáno
objednateli vjeho sídle, příp. na jiném předem objednatelem určeném místě v k. ú.
Psáry či Dolní Jirčany nejpozději do 10:00 hod. pátku v týdnu, jehož počátkem měly být
nejpozději předány podklady pro zhotovení tohoto čísla časopisu dle předchozího
odstavce. Casopisy budou dodány zabalené ve foliích vždy po cca 40 ks v balíku.



5.3 V případě prodlení způsobeného zhotovitelem má objednatel nárok uplatnit smluvní
pokutu uvedenou v Čl. X. odst. 10.1 této smlouvy.

VI. Cenové ujednání a platební podmínky

6.1 Cena plnění dle této smlouvy je oběma smluvními stranami sjednána v souladu
s ustanovením ~ 2 zákona Č. 526/1990 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 realizaci
předmětu smlouvy.
Ceny za zhotovení části díla —jednoho vydání (čísla) časopisu:

a) Při počtu 1700 výtisků:

-44 stran vč. Obálky: bez DPH 15.617,90 Kč1 vč. 10% DPH 17.179.69 Kč

-48 stran vč. Obálky: bez DPH 16.205,25 Kč1 vč. 10 % DPH 17.825,78 Kč

- 52 stran vč. Obálky: bez DPH 18.926,10 Kč1 vč. 10 % DPH 20.818,71 Kč

- 56 stran vč. Obálky: bez DPH 21.828,15 Kč1 vč. 10 % DPH 24.010,97 Kč

- 60 stran vč. Obálky: bez DPH 20.705,15 Kč1 vč. 10 % DPH 22.775,67 Kč

b) Při počtu 1800 výtisků:

-44 stran vč. Obálky: bez DPH 16.145,75 Kč1 vč. 10 % DPH 17.760,33 Kč

-48 stran vč. Obálky: bez DPH 17.253,30 Kč1 vč. 10 % DPH 18.978,63 Kč

- 52 stran vč. Obálky: bez DPH 19.500,70 Kč1 vč. 10 % DPH 21.450,77 Kč

- 56 stran vč. Obálky: bez DPH 20.122,90 Kč1 vč. 10 % DPH 22.135,19 Kč

-60 stran vč. Obálky: bez DPH 21.221,95 Kč1 vč. 10 % DPH 23.344,15 Kč

c) Při počtu 1900 výtisků:

-44 stran vč. Obálky: bez DPH 16.595,40 Kč1 vč. 10 % DPH 18.254,94 Kč

-48 stran vč. Obálky: bez DPH 17.253,30 Kč/ vč. 10 % DPH 18.978,63 Kč

- 52 stran vč. Obálky: bez DPH 20.058,30 Kč/ vč. 10 % DPH 22.064,13 Kč

-56 stran vč. Obálky: bez DPH 20.715,35 Kč/ vč. 10 % DPH 22.786,89 Kč

- 60 stran vč. Obálky: bez DPH 22.027,75 Kč/ vč. 10 % DPH 24.230,53 Kč

K výše uvedeným cenám se v případě, že je zhotovitel plátce DPH, připočítává DPH
v aktuální výši 10%.

6.2 Objednatel zaplatí cenu stanovenou dle skutečného počtu stran a počtu výtisků jednoho
vydání časopisu dle cen předchozích odstavců tohoto článku na základě faktury
vystavené zhotovitelem. Fakturu vystaví zhotovitel Po výtisku jednoho vydání (čísla)
časopisu. Splatnost faktur je objednatelem stanovena na 30 kalendářních dnů od data
doručení. Doručením faktury zhotovitele objednateli se rozumí její doručení do
podatelny objednatele.
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6.3 Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele.

6.4 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.5 Nebude-li faktura — daňový doklad obsahovat některou podstatnou náležitost daňového
dokladu nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje služby a
práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení 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 splatnosti.
Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6.6 Objednatel si vyhrazuj e právo změny závazku, a to pro případ objednání jiného
rozdílného nákladu (‚počtu výtisků) nebo počtu stran předmětu plnění než je uvedeno
v bodě této smlouvy. Celková maximální částka takovéto změny nesmí v součtu za
kalendářní rok překročit částku ve výši 30 % vypočtenou ze součtu úhrad bez DPH dle
této smlouvy a bez takovýchto zvýšení za plnění v předchozím kalendářním roce. Před
odesláním objednávky obsahující změnu závazku bude mezi smluvními stranami dle
pravidel obsažených v tomto bodě dohodnuta cena plnění.

VII. Vady díla

Nesplňuj e-li vydání časopisu požadavky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo
požadovat bezvadné plnění, v rámci něhož zhotovitel nejpozději do 72 hodin od takto
uplatněné reklamace bezplatně odstraní vady časopisu dodáním nových výtisků časopisu
v reklamovaném množství. Do dodání bezvadného plnění má objednatel nárok na smluvní
pokutu dle ustanovení čI. X. této smlouvy. Opětovné nesplnění podmínek smlouvy je hrubým
porušením smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

VIII. Doba trvání smluvního vztahu

8.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1. 4. 2019.

8.2 Smluvní vztah je možné ukončit výpovědí kteroukoliv smluvní stranou, přičemž
výpovědní lhůta činí 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 druhé
smluvní straně na adresu jejího sídla, uvedenou v této smlouvě nebo přístupnou ve
veřejně vedeném rejstříkujako její sídlo.

8.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, vyskytnou-li se v plnění díla podstatné
vady či opakovaně, tj. dvakrát nepodstatné vady. Za podstatnou se vždy považuje
nedostatečné nmožství výtisků.

8.4 Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na smluvní pokutu ani nárok na náhradu
škody.
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IX. Ostatní ujednání

Originály zhotovených map, plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových
vyjádření jsou a zůstanou vlastnictvím objednatele, pokud byly objednatelem dodány ke
zveřejnění.

X. Smluvní pokuty

10.1 Při nedodržení termínu plnění díla podle Čl. V. je objednatel oprávněn požadovat na
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 1. den prodleni a dále 1.000,- Kč za
den.

10.2 Při nedodržení požadavku barevnosti (odchylka 5% a více) je oprávněn objednatel
požadovat na zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.3 Zhotovitel je povinen smluvní pokutu objednateli uhradit do 10-ti dnů od doručení
písemné výzvy kjejímu zaplacení na adresu sídla zhotovitele, která je uvedena v záhlaví
této smlouvy. Za doručení písemné výzvy se rovněž považuje marné uplynutí lhuty pro
vyzvednutí výzvy k zaplacení na poště v případě, že si ji zhotovitel nepřevezme.

10.4 Uplatnění nároku objednatele na úhradu smluvní pokuty nevylučuje uplatnění jeho
nároku na náhradu škody z porušení uvedených povinností.

XI. Závěrečná ujednání

11.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11.2 Smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky.

11.3 Tato smlouvaje platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

11 .4 Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

11 .5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zveřejněn na
internetových stránkách objednatele.

Příloha Č. 1 termíny pro rok 2019

V?s‘~tc( dne ‚C‘‘ý“ 2019

Objednatel:

O be0

Vl~sta Málková, místostarostka

O~7EC

V Liberci dne 27.02. 2019

Zhotovitel:

15

8~iMiXno usnesením

Obce Psáry Č
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Příloha 1

Termíny odevzdání podkladů pro tisk a předáni hotového výtisku
zpět zadavateli v roce 2019:

Odevzdání podkladů Předáni hotových
Měsíc do tiskárny výtisků zadavateli

Duben 29.04. 03.05.

Červen 24.06. 28.06.

Srpen 26.08. 30.08.
Řijen 21.10. 25.10.

Prosinec 09.12. 13.12

RIB ~‘S Jiří UhHY
a j 15 iinerecl5
teI./~8 143 354
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