
TISKÁRNA K&B
L. Stúra 2456, 434 01 Most
www. tiskarnakb. cz. tel: 476 140 538

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu na "Dodavatele tisku Psárského zpravodaje"

IDENTIFIKACE UCHAZEČE:

Název firmy:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Zápis v OŘ:

Statutární zástupce:

Kontaktní osoba:

TISKÁRNA K & B, s. r. o.
L. Stúra 2456, 434 Ol Most
44568509

CZ 44568509

KS v Ústí nad Labem, oddíl C, ví. 3375

Ing. Petr Heger, jednatel společnosti

Lenka Dabergotzová
476 140 538, 777 338 085

Lenka.dabergotzovafatiskarnakb. cz

Za TISKÁRNU K & B, s. r. o.

Ing. Petr Heger
jednatel společnosti

V Mostě, 13. 3. 2019
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TISKÁRNA K&B
L. Stůra 2456, 434 01 Most
www.tiskarnakb.cz, tel: 476 140 538

Obec Psáry
Pražská 137, 252 44 Psáry
IC 00241580

Věc: Nabídka na veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodavatele tisku Psárského
zpravodaje"

Periodicita:

Formát:

Papír:
Barevnost:

Vazba:

dvouměsíčník

176 x 250 mm

lOOg křída lesk
4/4 (CMYK)
Ví, baleni po 40 ks do folie

K tisku bude dodáno tiskové pdf

Při poetu 1700 výtisků:

- 44 stran vč. obálky: 31. 161 Kč,

- 48 stran vč. obálky: 31. 229 Kč,

- 52 stran vč. obálky: 34. 663 Kč,

- 56 stran vč. obálky: 36. 346 Kč,

- 60 stran vč. obálky: 40. 630 Kč.

b) Při počtu 1800 výtisků:

- 44 stran vč. obálky: 31.860 Kč,

- 48 stran vč. obálky: 31. 914 Kč,

- 52 stran vč. obálky: 35. 586 Kč,

- 56 stran vč. obálky: 37. 062 Kč,

- 60 stran vč. obálky: 41.436 Kč.

c) Při počtu 1900 výtisků:

- 44 stran vč. obálky: 32. 908 Kč,

- 48 stran vč. obálky: 33.022 Kč,

- 52 stran vč. obálky: 36.404 Kč,

- 56 stran vč. obálky: 37.924 Ke,

- 60 stran vč. obálky: 42. 389 Kč.
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Dovoluji si Vám ještě nabídnout technologicky a cenově výhodnější variantu, při zmenšeném
formátu časopisu.

Periodicita:

Formát:

Papír:
Barevnost:

Vazba:

dvouměsíčník

170 x 245 mm

lOOg křída lesk

4/4 (CMYK)
Ví, baleni po 40 ks do folie

K tisku bude dodáno tiskové pdf

Při počtu 1700 výtisků:

- 44 stran vč. obálky: 20.995 Kč,

- 48 stran vč. obálky: 21. 029 Kč,

- 52 stran vč. obálky: 23. 375 Kč,

- 56 stran vč. obálky: 25. 194 Kč,

- 60 stran vč. obálky: 26. 333 Ke.

b) Při počtu 1800 výtisků:

- 44 stran vč. obálky: 21. 564 Kč,

- 48 stran vč. obálky: 21. 636 Kč,

- 52 stran vč. obálky: 24.012 Kč,

- 56 stran vč. obálky: 25. 866 Kč,

- 60 stran vč. obálky: 27.054 Kč.

c) Při počtu 1900 výtisků:

- 44 stran vč. obálky: 22.097 Kč,

- 48 stran vč. obálky: 22. 192 Kč,

- 52 stran vč. obálky: 24. 662 Kč,

- 56 stran vč. obálky: 26. 562 Kč,

- 60 stran vč. obálky: 29. 797 Kč.

V Mostě, dne 12. 3. 2019

ZaTISKARNUK&B, s. r. o.
Ing. Petr Heger, jednatel společnosti. \^
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11/16/6

uzavřená podle ustanovení
pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO

2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

I. Smluvní strany

1. 1. Objednatel:

Obec Psáry
sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry
100:00241 580
zastoupená Vlasta Málková, mistostarostka obce
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo úctu: 23734349/0800
telefon: 241 940 454
e-mail: infofffipsarv. cz. malkova@psary. cz

na straně jedné (dále jen "objednatel")

l . 2. Zhotovitel:
TISKÁRNA K & B, s. r.o.
L. Stúra2456, 43401 Most
IČO: 44568509
DIČ: CZ44568509
Zastoupena Ing. Petrem Hegerem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Labem
číslo účtu: 18507491/0100
telefon: 476140538
e-mail: lenka. dabergotzova@tiskamakb. cz

na straně dmhé (dále jen "zhotovitel")

Uvedené smluvní strany se dohodly v souvislosti s výsledky výběrového nzeni "Dodavatel
tisku Psárského zpravodaje" na uzavření této smlouvy o dílo. Otázky touto smlouvou
neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem é. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, ve zněni pozdějších předpisů a zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a
povinnostech při vydáváni 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 dvouměsičníku Psárský zpravodaj (dále jen "časopis")v období l. 4. 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:
časopis je informačním periodickým tiskem o aktuálním dění v obci Psáry,
vydavatelem časopisu je OBEC PSÁRY,
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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 zpracováni 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 Ví se 2 skobkami,
náklad bude činit 1700 - 1900 ks výtisků najedno vydáni,
barevnost: 4/4, kvalitní barevný soutisk. Vybrané barvy (červená, šedá) se nesmí mezi

jednotlivými vydáními lišit o více než 5%:

červena

šedá

C, M, Y, K[%]
25, 100, 70, 20

10, 10, O/ 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. l Zhotovitel se zavazuje, že zajisti tisk časopisu.

4. 2 Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení kterékoliv činnosti podle této Smlouvy
prostřednictvím svého subdodavatele. V takovém pnpadě 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 terminy v příloze 6. l), a to prostřednictvím e-mailem zaslaného odkazu
na staženi tiskového pdf z intemetového úložiště (např. leteckaposta. cz) nebo na ftp
server zhotovitele, přičemž údaje potřebné pro pnstup 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 v jeho sídle, příp. na jiném předem objednatelem určeném místě v k. u.
Psáry či Dolní Jiréany nejpozději do 10:00 hod. pátku v týdnu, jehož počátkem měly být
nejpozději předány podklady pro zhotovení tohoto čísla časopisu dle předchozího
odstavce. Časopisy budou dodány zabalené ve foliích vždy po cca 40 ks v balíku.



5. 3 V případě prodlení způsobeného zhotovitelem má objednatel nárok uplatnil smluvní
pokutu uvedenou v či. X. odst. 10. 1 této smlouvy.

VI. Cenové ujednání a platební podmínky

6. 1 Cena plněni 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 zhotoveni části díla-jednoho vydáni (čísla) časopisu:

a) Při počtu 1700 výtisků:

- 44 stran vč. obálky: 31. 161 Kč,

- 48 stran vč. obálky: 31.229 Kč,

- 52 stran vč. obálky: 34. 663 Kč,

- 56 stran vč. obálky: 36. 346 Kč,

- 60 stran vč. obálky: 40. 630 Kč.

b) Pň počtu 1800 výtisků:

- 44 stran ve. obálky: 31.860 K.6,

- 48 stran vč. obálky: 31.914 Kč,

- 52 stran vč. obálky: 35. 586 Kč,

- 56 stran ve. obálky: 37. 062 Ke,

- 60 stran vč. obálky: 41. 436 Kč.

c) Při počtu 1900 výtisků:

- 44 stran vč. obálky: 32.908 Ke,

- 48 stran vč. obálky: 33. 022 K.6,

- 52 stran ve. obálky: 36. 404 K6,

- 56 stran vč. obálky: 37. 924 Kč,

- 60 stran vč. obálky: 42. 389 Ke.

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

6. 2 Objednatel zaplatí cenu stanovenou dle skutečného poetu 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 kalendámích dnů od data
doručení. Doručením faktury zhotovitele objednateli se rozumí její doručení do
podatelny objednatele.



6. 3 Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsáni 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 chybné vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje služby a
práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplaceni k provedení opravy. Ve vráceném daňovém
dokladu vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Celá lhůta běží opět ode dne doručeni nově vyhotovené faktury objednateli.

6. 6 Objednatel si vyhrazuje 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
kalendami rok překročit částku ve výši 30 % vypočtenou ze součtu úhrad bez DPH dle
této smlouvy a bez takovýchto zvýšení za plněni v předchozím kalendámim roce. Před
odesláním objednávky obsahující změnu závazku bude mezi smluvními stranami dle
pravidel obsažených v tomto bodě dohodnuta cena plněni.

Vil. Vady díla

Nesplňuje-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 dodáni bezvadného plnění má objednatel nárok na smluvní
pokutu dle ustanoveni či. X. této smlouvy. Opětovné nesplnění podmínek smlouvy je hrubým
porušením smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Vlil. Doba trvání smluvního vztahu

8. l Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od l. 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 doručeni 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 pnstupnou ve
veřejně vedeném rejstříku jako 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 množství výtisků.

8. 4 Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na smluvní pokutu ani nárok na náhradu
škody.



IX. Ostatní ujednáni

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

X. Smluvní pokuty

10. 1 Při nedodržení termínu plnění díla podle či. V. je objednatel oprávněn požadovat na
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za l. 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 doručeni
písemné výzvy k jejímu zaplaceni na adresu sídla zhotovitele, která je uvedena v záhlaví
této smlouvy. Za doručení písemné výzvy se rovněž považuje marné uplynutí lhůty pro
vyzvednutí výzvy k zaplacení na poště v případě, že si ji zhotovitel nepřevezme.

10. 4 Uplatněni nároků objednatele na úhradu smluvní pokuty nevylučuje uplatnění jeho
nároků 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 smlouva je 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
intemetových stránkách objednatele.

Pnloha č. l termíny pro rok 2019

V dne 2019 V Mostě, dne 12. 3. 2019

Objednatel:

Vlasta Málková, místostarostka

OBEC PSÁRY

Zhntnvitfil-
TISKÁRNA K&B, s. r. o. (?
L. Stára 2456, 434 Ol Most
:.:;^G:ftl5^3^-'5<';. cz ^ť, "rt. ; ská-nsks ;;
IC-, 44565509 Té . : 476 l^^ ^:ii-
Di(~:C244568509 Fa\:'í76 110 ^.;'-

Ing. Petr Heger, jednatel společnosti

TISKÁRNA K & B, s. r.o.
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Datum vzniku a zápisu: 15. října 1992

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústi nad Labem

oddíl C, vložka 3375

Spisová značka:

Obchodní firma:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Právní forma:

Předmět podnikání:

Statutární orgán:
Jednatel:

Způsob jednání:

Společníci:

Společník:

C 3375 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
TISKÁRNA K & B, s. r. o.

Ludovíta Stára 2456/2, 434 Ol Most
445 68 509

Společnost s ručením omezeným

Podíl:

Spoleéník:

Podíl:

Společník:

Podíl:

Společník:

Podíl:

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

Ing. PETR HEGER, dat. nar. 9. září 1964
Průjezdná 1955/2, 434 Ol Most

Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se
děj^e tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel
svůj podpis.

Ing. PETR HEGER, dat. nar. 9. září 1964
Průjezdná 1955/2, 434 Ol Most

Vklad: 30 000, - Kč

Splaceno: 100%

Obchodní" podíl: 25 %

Druh podílu: základní

Kmenový list: nebyl vydán
ZDENEK BEČKA, ml., dat. nar. 5. dubna 1970
Juiia Fučíka 2512/16, 434 Ol Most

Vklad: 25 000, - Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 20 %

Druh podílu: základní

Kmenový list: nebyl vydán
MIROSLAV HLADKÝ, dat. nar. 8. září19G6
č. p. 32, 438 Ol Žiželice

Vklad: 20 000, - KČ

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 15 %

Druh podílu: základní

Kmenový list: nebyl vydán
RADOVAN PAVLÍČEK, dat. nar. 24. července 1969
Vítězslava Málka 1532/2, 434 Ol Most

Vklad: 20 000, - Kč

Splaceno: 100%

daje platné ke dni: 7. listopadu 2018 03:37 1/2



oddíl C, vložka 3375

Společník:

Obchodní podíl: 10%

Druh podílu: základní

Kmenový list: nebyl vydán
DANIELA BECKOVÁ, dat. nar. 7. září 1945
Lidická 25/7, 434 Ol Most

Podíl:

Společník:

Vklad: 20 000, - Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 10 %

Druh podílu: základní

Kmenový list: nebyl vydán
ZDENEK BEČKA, ml., dat. nar. 5. dubna 1970
Julia Fučíka 2512/16, 434 Ol Most

Podíl:

Společník:

Vklad: 12 500, - Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 10%

Druh podílu: základní

Kmenový list: nebyl vydán
JAN BEČKA, dat. nar. 23. října 1980
Lidická 25/7, 434 Ol Most

Podíl: Vklad: 12 500, - Ke

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 10%

Druh podílu: základní

Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál: 140 000, - Kč
Ostatní skuteénosti:

Společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne
12. 10. 1992. Je právním nástupce zrušené veřejné obchodní
Společnosti TISKÁRNA A NAKLADATELSTVÍ K & B v. o. s. se sídlem
v Mostě, L. Stúra.

Počet členů statutárního orgánu: 2
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 oďst
5 zákona^. 90/2012 Sb" o obchodních společnostech a družstvech.
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Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost 1(07. 11.201808:12:23

Obchodní' firma: TISKÁRNA K & B, s. r. o.

Adresa sidla: Ludovita Štúra 2456/2, 434 Ol, Most
Identifikační číslo osoby: 44568509

Statutární ot-gán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Ing. Petr Heger (l)
Vauk funkce: 07. 12. 1994

Živnostenské opravném č. l

Předmět podnikáni: Výroba, obchod a služby neuvedené v přHohách l až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti: Reklamní činnost a marketing
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Vydavatelské Činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Ohlašovací volná

15. 10. 1992

Druh živnosti:

Vznik oprávnČní:

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědny zástupce:

Jméno a příjmení: log. Petr Híigcr (l)

Jméno a příjmení: Miroslav Hladký (2)

Provozovny k předmětu podnikám číslo

l. Výroba, obchod a shízhy neuvedené v pnhhách S až 3 živnosíenského zákona
Ohoř činnosti: Re-klamiií činnost a marketing

Adresa: Ludovita Štíra 2456/2, 434 Ol, Most
Identifikační číslo provozovny: 1002240221
Zahájení provozování dne: 02. 12.2004

Obor činnosti: Koupe zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Adresa: Ludovita Štúra 2456/2, 434 Ol, Most
Identifikační číslo provozovny: 1002240221
Zahájení provozování dne: 07. 12. 1994

Obor činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická vvroba, knihařské a kopirovaci práce
Adresa: Ludovita Štúra 2456/2, 434 Ol, Most
Idcntifikacni číslo provozovny: 1002240221
Zahájení provozování dne: 15. 10. 1992

Seznam zúčastněnvch osob

Jméno a přijmen!: Ing. Petr Heger (l)

Datum narozeni: 09.09. 1964

Občanství: Česká republika

Jméno a prijnieni:

Datum narození:

Občanství:

Miroslav Hladký (2)

08.09.1966

česká republika

Úřad pfislušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Mostu

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

ZVW2.XWEU 0041/032


