Obchodní podmínky
Uchazeč je povinen předložit v nabídce tento návrh smlouvy o dílo, podepsaný ze strany
uchazeče statutárním orgánem, jeho členem, nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo
úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.
Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy.
Předmětem této smlouvy je závazek uchazeče (dodavatele) provést pro zadavatele
(objednatele) dílo, včetně souvisejících prací a dodávek tak, jak je popsáno ve smlouvě a
všech jejích přílohách.
Předmětem smlouvy je závazek objednatele při provádění díla poskytnout potřebnou
součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo dodavateli uhradit nabídkovou
cenu za podmínek smlouvou sjednaných.
Žlutě vyznačené doplní dodavatel.

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají
Devátá rozvojová a.s.
Sídlo:
Jablonecká 322/70, 19000 Praha 9
IČ, DIČ:
27944603, CZ27944603
Jednající:
Mgr. Tomáš Portlík, předseda představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
12246
dále jen „objednatel“
a
se sídlem
IČ:
DIČ:
Zastoupené:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ………. soudem v ……, oddíl ……, vložka …..
dále jen „dodavatel“
tuto
Smlouvu o dílo
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění dle této smlouvy jsou vydavatelské služby na zpracování měsíčníku
„Devítka“. Předmětem plnění je vydání 57 čísel časopisu Devítka.
2. Dodavatel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zajistit provedení a obstarání níže
uvedených činností spojených s vydáváním periodika s názvem Devítka (dále jen
měsíčník) v následujícím rozsahu:
- grafická část
- předtiskové přípravy,
- tiskové přípravy,
- tisk,
- zajištění dalších souvisejících činností (zejména inzerce).
3. Struktura měsíčníku:
a) formát – 32 stran, 21 stran redakčních, 11 stran inzertních, matný papír 60 gramů
LWC, plnobarevný, formát xxxx x xxxx mm.
b) počet - 57 čísel měsíčníku Devítka (duben 2012 – prosinec 2016)
c) periodicita – 35.000 ks /1x měsíčně, tj. 12x ročně/
d) layout – využije se stávající standart,
e) obsah – informační a inzertní část.

4.

Ustanovení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem
"Časopis Devítka – Doplatek“, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, upravující
předmět a podmínky plnění, jsou pro dodavatele závazné a po podpisu této smlouvy tvoří
tato zadávací dokumentace její nedílnou součást jako její příloha č. 1.

II.
Obsah měsíčníku
1. Smluvní strany se dohodly na následujícím závazném obsahu měsíčníku:
a) informační část – informace o konání zasedání Rady městské části Praha 9, o konání
zasedání Zastupitelstva městské části Praha 9, informace o obsahu a výsledcích
jednání orgánů městské části Praha 9, provozní oznámení, kulturní, sportovní a
společenská oznámení, informace ze života městské části Praha 9, představení
osobností města, informace z kultury a sportu, představení činnosti neziskových
organizací a charity, soutěže, názory atd. Obsah této části bude zajišťován
objednatelem a redakční radou Městské části Praha 9.
b) inzertní část – nepřesahuje 34,4 % rozsahu periodika, tj. 11 stran, buď na
samostatných stranách, nebo začleněná do informační části. Inzerce nebude
umísťována na první stranu měsíčníku. Obsah této části bude zajišťován dodavatelem.
2. Objednatel bude společně se dodavatelem spolupracovat na obsahu měsíčníku.

III.
Vymezení pojmů
1. Dodavatel: Zodpovídá za DTP, korekturu, předtiskovou přípravu, tisk a přijímání inzerce.
2. Redaktor: Zkušený novinář, je zaměstnancem objednatele. Organizuje a řídí veškeré
činnosti. Aktivně vyhledává témata, účastní se oficiálních akcí, spolupracuje s oddělením
komunikace a vnějších. Řídí další redaktory - spolupracovníky a fotografy, edituje články
atd.
3.

Dodavatel předává vytištěná vyhotovení měsíčníku objednateli pravidelně měsíčně dle
další dohody s objednatelem.

4. Inzerce: Inzertní prostor nesmí přesáhnout 34 % obsahu periodika, je umístěn buď na
samostatných stranách, nebo včleněn do informačních částí. Inzerci nebude poškozovat
dobré jméno objednatele a Městské části Praha 9, nebude xenofobního, rasistického,
pornografického, erotického a dobré mravy ohrožujícího charakteru. Tento prostor je
vyhrazen pro místní podnikatele, sounáležitost s městem, nabídku služeb pro občany
města. Inzerci zajišťuje inzertní manažer pracující pro dodavatele. Příjmy z reklamní a
inzertní činnosti budou příjmem dodavatele. Informace, pozvánky, nabídky a sdělení
objednatele nejsou považovány za reklamu ani inzerci a nepodléhají zpoplatnění.

IV.
Doba a místo plnění veřejné zakázky
1. Smlouva se sjednává na dobu určitou s tím, že dodavatel se zavazuje k opakujícímu se
plnění po dobu 57 kalendářních měsíců počínaje dubnem 2012 a konče prosincem 2016.
2.

Místem plnění je sídlo objednatele a území MČ Praha 9.

3. Objednatel je povinen předložit dodavateli návrhy jednotlivých článků a sdělení, které
chce publikovat v rámci měsíčníku nejpozději do xxx (bude dojednáno před podpisem
smlouvy) kalendářního dne v každém měsíci předcházejícímu měsíc, pro který se
měsíčník vydává. Dodavatel je následně povinen dané články zapracovat do měsíčníku,
včetně inzerce a následně předložit objednateli ke schválení návrhy jednotlivých výtisků
nejpozději do xxxx (bude dojednáno před podpisem smlouvy) dne v každém měsíci.
4. Tisk včetně předání objednateli je povinen dodavatel provést nejpozději do 7 pracovních
dnů od odsouhlasení konečných textových a obrazových návrhů objednatelem.
5. Přesný harmonogram vydání jednotlivých čísel bude dohodnut před podpisem smlouvy.

V.
Cena
1. Smluvní strany sjednaly za plnění dodavatele dle této smlouvy následující cenu:
- cena celkem za jeden výtisk
- cena celkem za 57 výtisků ( 5 let)
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2. V souladu s ust. § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, si smluvní strany sjednávají dílčí plnění. Fakturace bude prováděna
měsíčně vždy nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci vydání a distribuci
měsíčníku. Splatnost faktury bude činit 20 dní. Faktura musí obsahovat náležitosti
daňového dokladu podle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů. Za termín úhrady bude považován termín odepsání platby
z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.
3. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli vadnou fakturu
s vyznačením důvodu jejího vrácení. Dodavatel provede opravu faktury vystavením nové
faktury, přičemž nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení nově vystavené faktury
objednateli.

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Dodavatel se zavazuje:
a) dodržovat povinnosti stanovené touto smlouvou o dílo,
b) provádět a realizovat dílo řádně a včas.

2. Objednatel je povinen:
a) platit dodavateli sjednanou cenu;
b) poskytovat dodavateli nezbytnou součinnost.

VII.
Smluvní pokuty
V případě prodlení dodavatele:
a) s předložením návrhu ke schválení (čl. IV. odst. 3),
b) s provedením tisku,
c) s předáním výtisků měsíčníku objednateli,
je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny za
vydání jednoho čísla časopisu bez DPH, za každý započatý den prodlení až do splnění
předmětného závazku dle a) až c). V případě prodlení dle písmen a) až c) delším než 10 dní,
bude dodavateli navíc účtována smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč, za každou nesplněnou
činnost. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
1.

2.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že je dodavatel v prodlení
dle písm. a) až c) odst. 1 tohoto článku i po uplynutí dodatečně mu písemně poskytnuté
přiměřené lhůty. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
dodavatel poruší kteroukoli svou povinnost z této smlouvy vztahující se k inzerci, resp.
obsahu měsíčníku, jak jsou uvedeny v čl. II. odst. 1 písm. b) a čl. III. odst. 4 této
smlouvy. Odstoupením se smlouva ruší ke dni doručení oznámení o odstoupení
dodavateli.

3.

Pro případ nezaplacení bezvadné faktury do dne splatnosti je dodavatel oprávněn účtovat
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII.
Platnost a účinnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
2. Podrobnosti o prvním vydání měsíčníku dohodnou smluvní strany při uzavření smlouvy
nebo bezprostředně po uzavření smlouvy.

IX.
Ostatní a závěrečná ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se
dozvěděly při plnění povinností vyplývající z této smlouvy nebo v její souvislosti a o
obsahu této smlouvy. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto nejsou dotčena.
2. Veškerá autorská práva vztahující se k textům, fotografiím publikovaných v měsíčníku může
objednatel využívat bez omezení.

3. Smluvní strany se dohodly, že podklady a rozhodnutí podle této smlouvy budou vzájemně
akceptovány vedle písemné formy též elektronickou poštou (i bez elektronického podpisu).
4. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel zajistí vydávání časopisů v souladu se zákonem č.
46/2000 Sb. O právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně
některých dalších zákonů (tiskový zákon) a zajistí i veškerá povinná hlášení požadovaná
tímto zákonem vztahující se k plnění předmětu zakázky.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen na základě písemných, vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž
objednatel obdrží tři a dodavatel jedno vyhotovení.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- příloha č. 1 – zadávací dokumentace k veřejné zakázce objednatele vedené pod
názvem „Časopis Devítka - Doplatek“
- příloha č. 2 – nabídka dodavatele ze dne … k veřejné zakázce objednatele vedené pod
názvem „Časopis Devítka - Doplatek“
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne…..

V __________ dne.......

Objednatel:

Dodavatel:

Devátá rozvojová a.s.
Mgr. Tomáš Portlík
předseda představenstva

