
RÁMCOVÁ SMLOUVA o DÍLO -

ZPRACOVÁNÍ A TISK OBČASNÍKU PLESO

nez/un
uzavřená níže uvedeného roku, měsíce a dne dle ustanovení § 1746 odst. 2 a nás!.

za . . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami (dále jen „smlouva“ nebo

„tato smlouva “):

  
Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZOOS45451 WWW—Mm
{éiazkujig;ákona

    

  

  

Městský obvod Plesná . Schválil příkazce operace:

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná Schválil správce rozpočtu:

zastoupen starostou městského obvod

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1649977339/0800 V Ost'aVě'P'esné dne

(dále jen „objednateř')

Individuální příslib

a

 

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

Článek I.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu na grafické zpracování

a tisk občasm'ku PLESO se zhotovitelem, který splnil kritéria a předložil vítěznou nabídku,

která byla vybrána 39. Radou městského obvodu Plesná ze dne 13. 6. 2016.

Článek 11.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je rámcová úprava právních vztahů smluvních stran vznikajících

při realizaci dila zhotovitelem na základě objednávky objednatele.

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení grafického zpracování a tisk občasníku

PLESO zhotovitelem zpravidla jednou za čtvrt roku dle objednávky objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky objednatele provést na svůj náklad a

nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.



Článek IV.

Objednávka

1. Objednatel objednává realizaci díla písemnou objednávkou zaslanou poštou na adresu

zhotovitele nebo prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu zhotovitele.

Obé výše uvedené adresy jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

2. Objednávka musí vždy minimálně obsahovat:

a) datum objednávky;

b) variantu díla z níže uvedených, kterou objednatel požaduje provést:

a. varianta A — 8 stran, plnobarevné, na křídovém papiru o hmotnosti 115 g;

b. varianta A1 — 8 stran, plnobarevné, na křídovém papíru o hmotnosti 80 g;

c. varianta B — 12 stran, plnobarevné, na křídovém papíru o hmotnosti 115 g;

d. varianta Bl — 12 stran, plnobarevné, na křídovém papiru o hmotnosti 80 g;

e. varianta C — 16 stran, plnobarevné, na křídovém papíru o hmotnosti 115 g;

f. varianta C1 — 16 stran, plnobarevné, na křídovém papíru o hmotnosti 80 g.

3. Zhotovitel má povinnost provést dilo, pokud objednatel v objednávce nestanoví jinak,

v nákladu 550 ks.

4. Místem plnění je Městský obvod Plesná.

Dílčí smlouva o dílo je uzavřena potvrzením objednávky zhotovitelem.

6. Bližší speciňkace předmětu dila, tj. jeho grafická podoba, obsah a další, bude

upřesnéna vždy na základě komunikace mezi zhotovitelem & objednatelem, kterého

pro tato jednání zastupuje předseda redakční rady.

%
“

Článek v.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených cenách díla, rozdělených dle variant

specifikovaných v Článku IV. odst. 2 této smlouvy:

- varianta A:

0 cena tisku ........................................
4.230,- Kč

0 cena grafického zpracování ................... 2.250,- Kč

0 celková cena jednotlivého díla ............... 6.480,- Kč

—- varianta Al:

0 cena tisku ........................................
4.060; Kč

0 cena grafického zpracování ................... 2.250,- Kč

0 celková cenajednotlivého díla ............... 6.310;
Kč

- varianta B:

0 cena tisku .......................................
6.553,- Kč

0 cena graňckého zpracování .................. 2.710,- Kč



0 celková cenajednotlivého díla ............... 9.263; Kč

— varianta Bl:

0 cena tisku ....................................... 6.300,- Kč

0 cena grafického zpracování .................. 2.710,- Kč

0 celková cena jednotlivého díla ............... 9.010,- Kč

— varianta C:

0 cena tisku ....................................... 6.670,- Kč

0 cena graňckého zpracování .................. 3.240,- Kč

0 celková cena jednotlivého díla ............... 9.910; Kč

— varianta C1:

0 cena tisku ....................................... 6.330,— Kč

0 cena grafického zpracování .................. 3.240,— Kč

0 celková cena jednotlivého díla ............... 9.570,- Kč

Výše uvedené ceny pro jednotlivé varianty jsou ceny bez DPH a obsahují veškeré

náklady kprovedení díla se vztahující (grafické zpracování, sazbu, tisk a dopravu do

mista plnění) a nebudoujiž dále navyšovány či měněny.

Zhotovitel vyúčtuje cenu díla fakturou, kterou vystaví po předání díla objednateli.

Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur dle tohoto článku v délce 30 dnů od jejich

vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Veškeré faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu.

Cena díla se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdyje připsána na účet zhotovitele nebo

v okamžiku, kdy je potvrzeno přijetí platby v hotovosti.

Článek VI.

Práva a povinnosti

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo sám, s potřebou péči a v ujcdnaném čase a obstarat

vše, co je k provedení díla potřeba.

. Zhotovitel má povinnost provést dílo vždy nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení

objednávky objednatele zhotoviteli.

. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník.

Článek VII.

Platnost smlouvy a její vypovězení

. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dobu neurčitou.

. Každá ze smluvních stran má právo i bez udání důvodů tuto smlouvu vypovědět a to

s dvouměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po

měsíci, v němž písemná výpověď byla doručena druhé smluvní straně.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení



   
  

  

]. Tato smlouva i veškeré vztahy z ní vznikající se řídí českým právem, zejména záko

89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma sml

stranami.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech o právní síle originálu. p"

objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné provádět pouze ve formě postupně

číslovaných písemných dodatků se souhlasem obou smluvních stran.

5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č.

89/2012 Sb.. občanského zákom'ku, jako smlouvu nepojmenovanou, přičemž tato smlouva

upravuje jejich vztahy, které budou mezi smluvními stranami vznikat při uzavírání smluv

o dílo podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Bude-li dílčí smlouva o dílo obsahovat odlišné ujednání, než je obsaženo v této smlouvě,

pak má přednost ujednání obsažené v dílčí smlouvě o dílo. Taková odlišná ujednání jsou

platná vždy pouze pro konkrétní dílčí smlouvu o dílo.

6. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo

ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanovení této

smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec ustanovení by

mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými

českými zákony a ostatními právními nonnami), provedou smluvní strany konzultace a

dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části

smlouvy, jež pozbyla platnosti.

7. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna

to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se s obsahem této smlouvy důkladně seznámily,

nemají k ní žádných výhrad ani připomínek. Dále prohlašují, že tato smlouva byla

uzavřena svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv pod nátlakem, pohrůžkou násilí nebo

bezprostředního násilí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Článek rx.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou městského obvodu Plesná usnesením č. 0754/RMOb-

Ple/l418/41 ze dne 20.7.2016

V

V gfic‘f—Qneoflgff’Zé/é V Q‘W‘yerl‘“ dne 28—429 „o

Objednatel: Zhotovite :

 


