
Nabídka k veřejné zakázce

Název veřejné zakázky

„Dodavatel tisku Psárského zpravodaje“

Zadavatel veřejné zakázky

Obec Psáry

sídlo: Pražská 137, 252 44 Psáry
IČO: 00241580

Identifikační údaje uchazeče

Profi-tisk group sto.,

Krakovská 20 1/14, 779 00 Olomouc-Nové Sady,
IČO: 26868954, DIČ: CZ26868954,

tel./fax +420 585 436 228, e-mail: produkce(2i~profitisk.cz
Kontaktní osoba: Jan Zaorálek, tel. 773 639 966,

e-mail: zaoralek@profltisk.cz



29. srpna 2005
C 40897 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Profi-tisk group s.r.o.
Olomouc - Nové Sady, Krakovská 201í14, Psč 77900
268 68 954
Společnost s ručením omezeným .

TOMÁŠ VEBR, dat. nar. 1. června 1972
Olomouc - Nové Sady, Krakovská 201/14, PSČ 77900
Den vzniku funkce: 29. srpna 2005 ‘

Jednání za společnost: jednatel jedná jménem společnosti samostatně.

tento výpis Z obchodního rejstříku elektronicky podepsal Krajský soud v Ostravě (IČ 00215732] dne 17.12.2014v 10:31:40.

Výpis .

z obchodního rejsiříku, vedeného ‘

Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 40897 ..--

—

Datum zápisu:
spisová značka:
Obchodní firma:
—

Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

Statutární orgán:
jednatel:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Způsob jednání:
SpQlečníci:

Společník: TOMÁŠ VEBR, dat. nar. 1. června 1972
Olomouc - Nové Sady, Krakovská 201/14, PSC 77900

Podíl: Vklad: 200 000,-KČ
. ‘ Splaceno: 200 000,- Kč

Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 200 000,- Kč ‘

Údaje platné ke dni; 17. prosince 2014 05:08 lil



Veřejný rejstřík .

Ověřuji pod pořadovýni číslem 706065_000382 že tato listina, která
vznikla převedením výstupu platných údajů z informačniho systému veřejné
správy z elektronické podoby do podoby listinné:; skládající se z 1 listu,
se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné
správy v elektronické podobě.

Olomouc 6 dne 17,12.2014 v 10~33

Podpis ‚..~.„„. Y

Chytiliková Jarmila

Razítko:



Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenskěho zákona

Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Výdavatelské činnosti, polygraflcká výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie,
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
Zprostředkováni obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Reklamní Činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 29.08.2005
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurČitou

Odpovědný zástupce.
Jméno a příjmení: Tomáš Vebr

Živnostenské oprávněni č.2

Předmět podnikání: Hostinská Činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 21.11.2012

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Hana Hednáriková

Živnostenské oprávnění č.3
Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 03.12.2013

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástt~pce:

Jméno a příjmení: Ing. Milan štarnovský

Živnostenské oprávnění č. 4
Předmět podnikání: Prodej kvasného líhu, konzumního líhu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Vznik oprávnění: 29.04.2014
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

‚J

z veřejné části Zivnostenskébo rejstříku
Platnostk 17.12.2014 10:34:20

Obchodní firma: Proti-tisk gronp s.r.o.

Sídlo: Krakovská 201/14, 779 00, Olomouc - Nové Sady
Identifikační číslo: 26868954 .‚

Statutární orgán nebo jeho členově:
Jméno a př~mení: Tomáš Vebr

Živnostenské oprávnění Č.]
Předmět podnikáni:
Obory Činnosti:

Provozovny kpředtnětu podnikáni číslo ‘

1. Výroba, obchod a služby neuvedené vpřílohách I až 3 živnostenského zákona

zvw 2.5 WEB 0040/032



robor činnosti: Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
~stěnÍ: bývalá cihelna

‚lresa: Kyselovská, ‘779 00, Olomouc - Slavonín
rden~hht číslo provozovny: 1009436902

V zah4iení provozování dne: 11.02.2014Obor Činnosti: Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků zpapiru, výroba bižuterie, kartáčnického
akonfekČníl2o zboží, deštníků, upomínkových před~ě&

Umístění: bývalá cihelna
Adresa: Kyselovská, 779 00, Olomouc - Slavonín
Identiňkační Číslo provozovny: 1009436902
Zahájení provozování dne: 11.02.2014

Obor činnosti: Vydavatelské činnosti, polygraJická výroba, knihařské a kopírovacípráce
Adresa: Krakovská 201/14, 779 00, Olomouc - Nové Sady
Identi~kaČní Číslo provozovny: 1008249220
Zahájení provozování dne: 01.07.2008
Adresa: Nádražní 291/35, 751 17, Horní Moštěnice
Identifikační číslo provozovny: 1004376383
Zahájení provozováni dne: 13.09.2011
Umístěni: bývalá cihelna
Adresa: Kyselovská, 779 00, Olomouc - Slavonín
Identifikační Čísb provozovny: 1009436902
Zahájení provozování dne: 11.02.2014

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
Adresa: Krakovská 201J14, 779 00, Olomouc - Nové Sady
ldentiňkačtií číslo provozovny: 1008249220
Zahájeni provozování dne: 01.07.2008
Adresa: Nádratí 291)35, 751 17, Horni Moštěnice
Identi~kační Číslo provozovny: 1004376383
Zahájení provozování dne: 13.09.2011
Umístění: bývalá cihelna
Adresa: Kyselovská, 779 00, Olomouc - Slavonín
Identifikační Číslo provozovny: 1009436902
Zahájení provozování dne: 11.02.2014

Obor činnostt Velkoobchod a maloobchod
Adresa: Krakovská 201/14, 779 00, Olomouc - Nové Sady
Identifikační Číslo provozovny: 1008249220
Zahájení provozování dne: 01.07.2008
Adresa: Ztracená 31919,779 00, Olomouc
Identifikační Číslo provozovny: 1005616485
Zahájení provozování dne: 31.05.2012
Umístění: bývalá cihelna
Adresa: Kyselovská, 779 00, Olomouc - Slavonín
Identifikační číslo provozovny: 1009436902
Zahájení provozováni dne: 11.02.2014

Obor činnosti: Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Adresa: Krakovská 201/14, 779 00, Olomouc - Nové Sady
Identifikační číslo provozovny: 1008249220
Zahájení provozování dne: 01.07.2008
Umístění: bývalá cihelna
Adresa: Kyselovská, 779 00, Olomouc - Slavonín
Identifikační číslo provozovny: 1009436902
Zahájení provozování dne: 11.02.2014

2. Hostinská Činnost
Adresa: Ztracená 319/9, 779 00, Olomouc
Identifikační číslo provozovny: 1005616485
Zahájení provozování dne: 21.11.2012
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~‚účemich poradců. vedeni účetnictvi, vedení daňové evidence
bývalá cihelna
Kyselovská, 779 00, Olomouc - Slavonín

ikační číslo provozovny: 1009436902
~jení provOZO$ni dne: 11.02.2014

~dej kvasného uhu, konzumního Jihu a lihovin
~‚Jresa: Ztracená 319/9, 779 OO, Olomouc
~denti11kač~í číslo provozovny: 1005616485 ‘

tZahájení provozování dne: 29.04.2014

Jméno a příjmení:
Dattm narození:
Občanství:

Bydliště:

Hana Bednáriková

22.12.1992
Česká republika
V Zahradách 309, 751 11, Radslavice

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Občanství:

Bydliště:

Ing. Milan Štarnovský
23.09.1976
Česká republika
Veleslavínova 103/8, 779 00, Olomouc - Lazee

Úřad příslušný podle *71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Olomouce

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou. k datu plamosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.

~‚3eznamzúěastněnýc11 osob

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Občanství:

Bydliště:

Tomáš Vebr

0L06J972
Česká republika
Krakovská 201/14, 779 00, Olomouc - Nové Sady
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~ivnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 706065_000383 ‚ že tato listina, která
~ýznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy
z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů,
se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné
správy v elektronické podobě.

dne l712~20l4 v 10:35

Podpis

chýtiliková Jarmila ĺ

Razít kol

Olomouc 6



SMLOUVA O DÍLO

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

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Obec Psáry
sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry
ICO: 00241 580

zastoupená Vlasta Málková, místostarostkou obce
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 23734349/0800
telefon: 241 940 454
fax: 241 940 514
e-mail: starosta~psary.cz

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:
Název: Profi-tisk group s.r.o.
sídlem: Krakovská 20 1/14, 779 00 Olomouc-Nové Sady
ICO: 26868954
DIČ: CZ26868954

zastoupen: Tomášem Vebrem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik a.s.
číslo účtu: 210574023 1/2700
telefon: 773 639 966
e-mail: zaoralek®profitisk.cz

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

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. 89/20 12 Sb., občanským
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech
při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

II. Předmět smlouvy a účel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provádět pro
objednatele periodický tisk dvouměsíčníku Psárský zpravodaj v období 1. 4. 2015 do 31. 3.
2019 a objednatel se zavazuje za provedení tohoto díla zaplatit zhotoviteli cenu určenou na
základě této smlouvy.

III. Časopis

3.1 Smluvní strany se dohodly a současně berou na vědomí zejména, že:
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- časopis je informačním periodickým tiskem o aktuálním dění v obci Psáry,
- vydavatelem časopisu je OBEC PSÁRY,
- 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 40 stran (‚příp. 32, 36, 44 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 ks výtisků na jedno vydání,
- barevnost: 4/4, kvalitní barevný soutisk. Vybrané barvy (zelená, oranžová, červená) se
nesmí mezi jednotlivými vydáními lišit o více než 5%:

C, M, Y, K[%}
oranžová 0 38 100 0
zelená 87 22 100 8
červená 0 100 100 0

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 výrobu 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 zhotovení jednotlivého čísla časopisu
k zahájení výroby a tisku příslušného čísla nejpozději v termínech, které budou sděleny
objednatelem zhotoviteli na celý rok před koncem roku předcházejícího (pro rok 2015
jsou termíny v příloze č. 1), a to prostřednictvím uploaudu tiskového pdf na ftp server
zhotovitele, přičemž údaje potřebné pro přístup na tento sewer předal zhotovitel
objednateli předpodpisem této smlouvy.

5.2 Dílo bude zhotoveno kompletně, tj. v plném počtu výtisků a předáno nejpozději do
pátku v týdnu, kdy měly být nejpozději předány podklady pro zhotovení jednotlivého
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čísla časopisu dle předchozího odstavce, a to do 10 hod. objednateli v místě jeho sídla,
eříp. na jiném předem objednatelem určeném místě v k. ú. Psáry Či Dolní Jirčany.
Casopisy budou dodány zabalené ve foliích vždy po cca 40 ks v balíku.

5.4 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 náldady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci
předmětu smlouvy.

Za zhotovení části díla — jednoho vydání (čísla) časopisu (1700 výtisků, 40 stran vč.
obálky a dopravy na místo určení) podle této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:,

Cena díla — jednoho vydání (čísla) časopisu (1700 výtisků) bez DPH 16.165,-- Kč

DPH 15% 2.424,75 Kč

Cena díla —jednoho vydání (čísla) časopisu (1700 výtisků) vč. DPH 18.589,75 Kč

6.2 Po předchozí domluvě může být rozsah stran a počet výtisků upraven. Ceny s DPH
budou v případě 32 stran 15.240.95 Kč, 36 stran 17.941,15 Kč a 44 stran 21.289.95 KČ.

6.3 Objednatel zaplatí cenu dohodnutou v odst. 6.1 tohoto článku na základě faktury
vystavené zhotovitelem. Faktum vystaví zhotovitel Po výtisku jednoho vydání (čísla)
Časopisu (1700 výtisků). Splatnost faktur je objednatelem stanovena na 30 kalendářních
dnů od data doručení. DoruČením faktury zhotovitele objednateli se rozumí její doruČení
do podatelny objednatele.

6.4 Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele.

6.5 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.6 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.

VII. Vady díla

Nesplňuj e-li vydání časopisu požadavky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo je
vrátit zhotoviteli k přepracování, v rámci něhož zhotovitel nejpozději do 24 hodin od takto
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é reklamace bezplatně odstraní vady časopisu dodáním nových výtisků časopisu
iovaném množství. Do dodání bezvadného plnění má objednatel nárok na smluvní
dle ustanovení Čl. 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 Smlouvaseuzavíránaobdobíodl.4.2015do31.3.2019

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 její sídlo, uvedené v této smlouvě nebo přístupné ve veřejně vedeném
rejstříku jako její sídlo.

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

8.4 Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na smluvní pokutu asii nárok na náhradu
škody.

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

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

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

11.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11.2 Smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písenmými dodatky.

IX. Ostatní ujednání

X. Smluvní pokuty

XI. Závěrečná ujednání
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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 2015

V dne 2015 V Olomoucidne25.2.2OlS

Objednatel: Zhotovitel: Prot~T!Sk
PROFI-1ISI< GROUP sto.
krdkovsk~ 1‘l
779 00 Olo,“ouc
Czech Republic

Vlasta Málková, místostarostka Tomá V r, dn tel s lečA i~~8It~: 26g68954

OBEC PSÁRY Profi- isk grou .r.o. DIČ:cz2‘8689s4wwwprohtssk.“


