Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
číslo 26/6/2019
ze dne 1. 3. 2019

k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Obec Zdiby – Zpracování, tisk a dodávka obecního zpravodaje“
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
informace o veřejné zakázce s názvem „Obec Zdiby – Zpracování, tisk a dodávka
obecního zpravodaje“ zadávané dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v důvodové
zprávě a jejích přílohách;

II. Schvaluje

závěry hodnoticí komise a pořadí účastníků v souladu s přílohou č. 1 tohoto
usnesení;

III. Rozhoduje;

1. o vyloučení účastníka s nabídkou poř. č. 2: Aa Group s.r.o., se sídlem: Sedlec čp. 6, PSČ
43 401, IČO: 48293717, z řízení pro zadání veřejné zakázky „Obec Zdiby –
Zpracování, tisk a dodávka obecního zpravodaje“, zadávané zadavatelem Obec
Zdiby a uveřejněné na profilu zadavatele dne 6. 2. 2019 pod č. j. 01/S/2019,
identifikátor zakázky P19V00000001, z důvodu nesplnění podmínek účasti
v řízení při nesplnění zadávacích podmínek;

2. o výběru dodavatele nabídky podané účastníkem poř. č. 4: Zbyněk Kučera, se
sídlem: Jedlová 328, Zdiby, PSČ 250 66, IČO: 74788442, v řízení pro zadání
veřejné zakázky „Obec Zdiby – Zpracování, tisk a dodávka obecního zpravodaje“,
zadávané zadavatelem Obec Zdiby a uveřejněné na profilu zadavatele dne 6. 2.
2019 pod č. j. 01/S/2019, identifikátor zakázky P19V00000001, jako
nejvhodnější a nejlépe splňující požadavky zadavatele s nabídkovou cenou dle
čl. III přílohy č. 2 tohoto usnesení;
3. o uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s vybraným
dodavatelem dle bodu III. odst. 2 tohoto usnesení;

IV. Ukládá

starostce obce Zdiby:
1. učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky
dle bodu III. tohoto usnesení;
Termín: 15. 3. 2019
2. uzavřít smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem dle bodu III. odst. 2 tohoto
usnesení a v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v příloze č. 2 tohoto
usnesení;
Termín: 8. 3. 2018
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

Předkladatel:

starostka

1. místostarostka obce Zdiby

Provede:

starostka

Na vědomi:

Obecní úřad

Přílohy:

Protokol z jednání komise spolu s bodovým hodnocením

Projednáno s:

Redakční rada

Smlouva o dílo k uzavření

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 26/6/2019
Základní údaje o zakázce:

Zadavatel:
IČO:
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky služby
Druh zadávacího řízení:
Datum zahájení řízení:
Registrační číslo veřejné
zakázky:
Zákon:
Zastoupení odborným
poradcem:
Předpokládaná hodnota
V Kč bez DPH:
Zajištěno financování
v rozpočtu obce:

Obec Zdiby, se sídlem: Průběžná 11, 250 66 Zdiby
27087182
Obec Zdiby – Zpracování, tisk a dodávka obecního zpravodaje

veřejná zakázka malého rozsahu
6. 2. 2019
Identifikátor zakázky P19V00000001 1
Jednací číslo u zadavatele 01/S/2019
z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ne

720.000,-Kč 2

ano – kapitola 3349

v návaznosti na ukončení smlouvy na zhotovení a dodávku Zdibského zpravodaje uzavřené
předchozím vedením obce na dobu určitou 3 let, tedy do konce roku 2018, vznikla potřeba vybrat
nového dodavatele. V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek byla předně stanovena
předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dobu 4 let s tím, že při jejím stanovení byla využita
hodnota ročního plnění dříve uzavřené smlouvy za roky 2016 – 2018 a na základě dřívějších
nákladů stanovena předpokládaná hodnota ve stejné výši dřívějších nákladů.
Poté byla dne 6. 2. 2019 uveřejněna veřejná zakázka (viz příloha č. 1. DZ) spolu se zadávací
dokumentací a návrhem smlouvy o dílo zpracované zadavatelem na profilu zadavatele s lhůtou
pro podání nabídek do 18. 2. 2019.

Dne 7. 2. 2019 byly dvěma subjekty vzneseny dodatečné dotazy, které zadavatel tentýž den
zodpověděl a odpověď zveřejnil na profilu zadavatele (viz příloha č. 2 DZ). V návaznosti na tyto
dotazy pak došlo k mírným úpravám zadávací dokumentace a návrhu smlouvy tak, aby byla
umožněna účast co nejvíce dodavatelům (viz příloha č. 3 DZ).

Ve lhůtě byly podány 4 nabídky (viz příloha č. 4 DZ), přičemž jeden z uchazečů nedodal veškeré
požadované doklady a byl navržen k vyloučení z účasti v řízení pro zadání veřejné zakázky.
V dalších podrobnostech viz protokol z jednání komise, který je přílohou č. 5 této důvodové
zprávy.

Komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek zahájila své jednání dne 18. 2. 2019
ve 14:05h (ukončeno v 18:45h), kdy její byly informování o jednotlivých uchazečích, kteří podali
své nabídky a následně podepsali prohlášení o nepodjatosti ve smyslu ve smyslu § 44 ZZVZ . poté
bylo přistoupeno k posouzení jednotlivých nabídek ve vztahu k předložení požadovaných
dokladů a k následnému hodnocení nabídek (v podrobnostech viz příloha č. 5 DZ).
1

Profil zadavatele: http://obeczdiby.profilzadavatele.cz/
Při stanovení předpokládané hodnoty byly brány v úvahu všechna možná spolu související plnění ve smyslu
zejm. ust. § 16 ZZVZ spolu s posouzením nákladů za předchozí 3 roky; bližší údaje obsahuje dokumentace
zakázky
2

Hodnotící komise hodnotila nabídky podle hodnotících kritérií stanovených v zadávací
dokumentaci, a to stanovených v zadávací dokumentaci v čl. 7, a to dle bodu 7.1.1. ve spojení
s bodem 7.2 ZD: 7.1.1. nabídková cena v Kč bez DPH u 7 dílčích kritérií s váhou celkového hodnocení
75 % a stanovených v zadávací dokumentaci v čl. 7, a to dle bodu 7.1.2. ve spojení s bodem 7.3. až
7.5. ZD: 7.1.2. návrh nové grafické podoby periodika a kvalita tisku s váhou celkového hodnocení
25% (tabulka jednotlivých bodových ohodnocení je součástí přílohy č. 5 DZ).

Na základě hodnocení je pak navrhováno vybrat dodavatele s pořadovým číslem nabídky č. 4
a cenovou nabídkou:

Cena za tisk 1 výtisku zpravodaje (při počtu 1500 ks )
Cena za tisk 1 výtisku zpravodaje (při počtu 1000 ks)
Cena vložení letáku zhotoveného u uchazeče (cena za kus)
Cena vložení letáku nezhotoveného u uchazeče (cena za kus)
Cena dokončení grafického zpracování pro tisk
Cena elektronické verze ve formátu PDF
Osobní účast grafika zhotovitele

9,45-- Kč
12,45-- Kč
3,50-- Kč
0,50-- Kč
9.500,- Kč
500,- Kč
1.000,- Kč

Celková cena plnění za 4 roky počítána násobkem ceny za 1 ks výtisku (při 1500 ks) x 6 vydání za
1 rok x 4 roky (doba plnění dle smlouvy) by měla být cca 580.000,-Kč bez DPH (včetně ceny za
grafické zpracování každého čísla, jeho elektronickou verzi a dodání zadavateli).

Přílohy důvodové zprávy:
Příloha č. 1 - Potvrzení o uveřejnění zakázky na profilu zadavatele
Příloha č. 2 - Dodatečné dotazy – vypořádání
Příloha č. 3 - Zadávací dokumentace - po opravě
Příloha č. 4 - Seznam podaných nabídek
Příloha č. 5 - Protokol z jednání komise ze dne 18. 2. 2019
Hodnotící tabulka

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „smlouva“)
mezi těmito smluvními stranami:
1. Objednatel:
zastoupen:
sídlo:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Obec Zdiby
starostkou obce JUDr. Evou Slavíkovou
Průběžná 11, Zdiby, PSČ 250 66
27087182
Komerční banka, a.s.,
2621201/0100

(dále jen „objednatel“)
a
2. Zhotovitel:
místo podnikání:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Ing. Zbyněk Kučera
podnikající fyzická osoba
Zdiby
74788442
CZ6103120474
Raiffeisenbank a.s.
154636001/5500

(dále jen „zhotovitel“)
(společně pak uváděni jako „smluvní strany“)

I.
Předmět plnění
1.

Předmětem této smlouvy je grafické zpracování a tisk obecního zpravodaje obce Zdiby
s názvem Zdibský zpravodaj (dále také jen „zpravodaj“) a jeho dodávka do místa plnění.

2.

Součástí plnění je také:
a) grafické zpracování spočívající především v úpravě fotografií a jejich vložení do
souboru s textem a dokončení vizuální podoby textu a celkové kompozice stran
s jednotlivými prvky (textové sloupce, fotografie, sloupky, inzerce, upoutávky, což
zahrnuje také úpravu a retuš barevných fotografií, ořezy fotografií, zpracování
tabulek, grafů, grafické zpracování inzerátů apod.), grafický dohled v průběhu
přípravy, příprava náhledových pdf jednotlivých stran v průběhu tvorby
a postupných korektur, dodávka do místa plnění;
b) možnost přímé komunikace s grafikem zhotovitele a
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c) bude-li to vyhodnoceno objednatelem jako vhodné, osobní účast grafika
zhotovitele na jednání se zástupcem objednatele za účelem konzultace specifik
jednotlivých vydání zpravodaje,
d) komunikace zhotovitele s členy redakční rady obce Zdiby.
3.

Součástí plnění této smlouvy může být vkládání letáků doprostřed zpravodaje Zdibský
zpravodaj.

4.

Zhotovitel se zavazuje vytisknout zpravodaj podle zadání objednatele, a to pouze
z podkladů (dokumentů, fotografií) předaných objednatelem.

5.

Objednatel se zavazuje převzít dílo v případě, že bude provedeno bez jakýchkoli vad
a nedodělků, a zaplatit za něj zhotoviteli cenu díla určenou dle čl. III této smlouvy.

6.

Zhotovitel zajistí sám na svoje náklady všechen materiál potřebný k plnění díla.

7.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli podklady pro tisk.

8.

Předmět smlouvy bude proveden v souladu s touto smlouvou, nabídkou uchazeče ze
dne 16. 2. 2019 a platnými právními předpisy.
II.
Vlastnosti díla

1.

2.

Zhotovitel se zavazuje provést tisk zpravodaje v následujících parametrech:
- vazba V1;
- formát 210x260 mm se zaoblenými rohy vně hřbetu o R=15 mm
- tisk 4/4 ofset, 115g/m2 křída lesklá, včetně obálky
- 16 stran (včetně obálky);
- Počet výtisků: 1.500 ks/1vydání
- Předpokládaný počet vydání/rok: 6
Objednatel je oprávněn v jednotlivých případech změnit, zvýšit nebo snížit počet stran.

3.

Náklad je 1500 kusů. Objednatel si vyhrazuje právo pro jednotlivé číslo snížit či zvýšit
počet výtisků až o 250 ks, případně zvýšit počet vydání o 1 za rok, a to při zachování
ceny za 1 kus. Objednatel si vyhrazuje právo snížit náklad na 1.000 ks v případě, že by
převažoval zájem občanů o distribuci v elektronické formě. Zadavatel si vyhrazuje
možnost snížení či zvýšení počtu stran oproti počtu zde uvedenému s tím, že výsledná
cena bude určena poměrem dle počtu stran.

4.

Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy jednostranně změnit velikost
nákladu až o 250 ks, o této skutečnosti uvědomí zhotovitele nejméně s jednotýdenním
předstihem písemně, přičemž za písemnou formu může být považována výměna
e-mailových či jiných elektronických zpráv.

5.

Sjednaná cena vypočtená za 1 ks se při změně nákladu dle bodu 3 a 4 tohoto článku
nemění.

6.

V případě změny počtu stran dle bodu 2 tohoto článku bude cena stanovena
poměrem dle požadovaného počtu stran (poměrně navýšena nebo ponížena).
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III.
Cena díla
1.
2.

Cena díla se skládá z položek uvedených v odstavci 2, 3, 4 a 5 tohoto článku.
Dohodnutá smluvní cena bez DPH za jeden kus výtisku se sjednává takto:
a) pro náklad 1500 ks:
16 stran, 4/4 ofset, 115g/m2 křída lesklá, včetně obálky – 15,78 Kč/ks
b) pro náklad 1000 ks:
16 stran, 4/4 ofset, 115g/m2 křída lesklá, včetně obálky – 21,95 Kč/ks
Takto stanovená smluvní cena zahrnuje:
i. dokončení grafického zpracování pro tisk vydání zpravodaje
ii. výtisk objednaného nákladu zpravodaje a
iii. dodávku na místo předání díla (čI. IV odst. 2).

3.

Dohodnutá smluvní cena za vkládání letáků
a) tištěných u zhotovitele – 3,50 Kč/ks
b) dodaných objednatelem – 0,50 Kč/ks.

4.

Dohodnutá cena bez DPH za dokončení grafického zpracování pro tisk vydání
zpravodaje je 9.500,- Kč (cena je zahrnuta v ceně dle bodu 2 tohoto článku).

5.

Dohodnutá cena za elektronickou verzi ve formátu PDF je 500,-Kč

6.

Dohodnutá smluvní cena za osobní účast grafika zhotovitele na jednání se zástupcem
objednatele za účelem konzultace specifik jednotlivých vydání zpravodaje je
1.000,-Kč/hodina jednání včetně případných nákladů na dopravu grafika.

7.

Cena díla je cenou pevnou a konečnou a zahrnuje všechny výlohy, výdaje a náklady
vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním díla po celou dobu jeho realizace včetně
dopravy zhotoveného díla do místa předání a přiměřeného zisku.

8.

Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně
vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné
pro řádné splnění smlouvy.
IV.
Doba a místo plnění

1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem 8. 3. 2019 v délce trvání čtyři
roky, tj. do 8. 3. 2023

2.

Místem plnění je Obecní úřad Zdiby, Průběžná 11, Zdiby 250 66.

3.

Termín zahájení plnění je měsíc březen 2019

4.

Posledním měsícem plnění je měsíc březen 2023

5.

Termín předání podkladů a požadavků pro tisk objednatelem je vždy 15. dnů před
požadovaným termínem realizace vydání. Ve výjimečných případech si objednatel
vyhrazuje právo předat zhotoviteli podklady nebo jejich část později. O těchto případech
bude objednatel zhotovitele s dostatečným předstihem informovat.

6.

Termín zaslání závěrečného PDF zhotovitelem ke schválení objednateli je vždy do
3 pracovních dnů od předání podkladů zhotoviteli.
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7.

Termín závěrečného potvrzení podkladu pro tisk zadavatelem je vždy do 1 pracovního
dne od zaslání závěrečného PDF ke schválení.

8.

Termín předání výtisků zpravodaje zadavateli je vždy 4. pracovní den do 12:00 hod.
od potvrzení podkladů pro tisk redakční radou zadavatele.

9.

Vždy před předání podkladů pro tisk zhotoviteli proběhne jednání mezi grafikem
zhotovitele a zástupcem objednatele za účelem konzultace specifik jednotlivých vydání
zpravodaje. Jednání lze provést také prostřednictvím prostředků elektronické
komunikace. Tím není dotčeno ustanovení dle čl. I odst. 2 písm. c) této smlouvy.
V.
Platební podmínky

1.

Objednatel neposkytuje zálohy.

2.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě daňového dokladu (dále
jen „faktura“).

3.

Faktura bude vystavena do 7 dnů od řádného předání nákladu zpravodaje zadavateli
a bude objednateli zaslána písemně ve dvou vyhotoveních nebo v elektronické podobě
s použitím datové schránky nebo elektronického podpisu.

4.

Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ
b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
c) číslo faktury
d) datum vystavení faktury
e) datum uskutečnění zdanitelného plnění
f) den splatnosti
g) fakturovanou částku
h) účel platby – rozpis provedených prací
i) razítko a podpis oprávněné osoby
j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy

5.

K ceně díla bez DPH stanovené v souladu s článkem III. této smlouvy bude připočtena
daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými právními předpisy ke dni zdanitelného
plnění.

6.

Splatnost faktur je 21 dní ode dne doručení faktury objednateli.

7.

V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti, pokud bude obsahovat
nesprávné údaje nebo pokud nebude objednateli doručena v souladu s čl. V odst. 3, je
objednatel oprávněn zhotovitele vyzvat k nápravě. Splatnost faktury v tomto případě
neběží a počíná běžet znovu až po doručení faktury nové.
VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1.

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, s odbornou péčí a podle svých
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je povinen dbát pokynů a požadavků
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objednatele. Na nevhodnost těchto pokynů a požadavků je povinen objednatele včas
upozornit, jinak nese odpovědnost zejména za vady, které v důsledku nevhodných
pokynů objednatele vznikly. Zhotovitel je povinen respektovat požadavky objednatele
týkající se velikosti inzerce, budou-li vzneseny.
2.

Objednatel se zavazuje k poskytování součinnosti nezbytné k řádnému provedení díla
spočívající zejména v poskytování informací a podkladů s prováděním díla
souvisejících.

3.

Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě odpovídající jeho odborným znalostem
a zkušenostem, které lze od něj vzhledem k jeho profesnímu zaměření právem očekávat
s ohledem na danou technologii zpracování a použité materiály.

4.

Zhotovitel se zavazuje dodat každé jednotlivé vydání zpravodaje v provedení a kvalitě
obvyklé pro danou technologii zpracování a použité materiály a odpovídající kvalitě
vstupních výrobních podkladů, nebude-li objednatelem stanoveno jinak.

5.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

6.

Zhotovitel se dále zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

7.

Zhotovitel se zavazuje, že podklady poskytnuté objednatelem za účelem zhotovení díla
ani dílo nepoužije pro svoji vlastní, s dílem nesouvisející činnost, že podkladový materiál,
dílo nebo jeho část nezveřejní a že jej neposkytne třetím osobám bez písemného
souhlasu objednatele.
VII.
Odpovědnost za vady díla

1.

Shledá-li objednatel při předání díla vady tohoto díla, které jsou v rozporu s požadavky
na kvalitu (zejm. v nižší kvalitě, než byla předložena dodavatelem v rámci nabídky na
veřejnou zakázku) či kvantitu díla stanovenými touto smlouvou, je povinen zhotovitele o
tomto ihned informovat. V takovém případě je objednatel oprávněn dílo nepřevzít a vrátit
jej zhotoviteli. Na reklamace učiněné později nebude brán zřetel.

2.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu (nejdéle do 24 hodin od obdržení
informace o vadném plnění od objednatele) dodat dílo bez vad.

3.

Dostane-li se zhotovitel s odstraněním vad do prodlení, je objednatel oprávněn
požadovat slevu z ceny díla, případně odstoupit od smlouvy. Dále je objednatel v tomto
případě oprávněn zadat na náklady zhotovitele odstranění vady třetí osobě. Takto
vzniklé náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnů od doručení faktury.
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VIII.
Sankce a odpovědnost za škody
1.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm
požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý byť započatý den
prodlení.

2.

Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem, náhradou
vzniklé škody, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši
0,1 % z nezaplacené částky za každý byť započatý den prodlení.

3.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s řádným předáním nákladu zpravodaje
objednateli se sjednává ve výši 5 000,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

4.

Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy,
než je uvedeno výše, ačkoliv byl objednatelem na toto porušení či nesplnění alespoň
jednou v předchozích 12 měsících upozorněn, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti, a to
i opakovaně.

5.

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které
k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

6.

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 21 dnů ode dne
obdržení příslušného vyúčtování.

7.

Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok poškozené strany na náhradu škody
v plné výši.
IX.
Ukončení smlouvy

1.

Smlouvu jsou smluvní strany oprávněny vypovědět bez udání důvodu, s tříměsíční
výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď musí být učiněna v písemné formě.

2.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného
porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné porušení smluvních
povinností se považuje zejména:
a)

b)

na straně zhotovitele:
i.
opakované nedodržování termínů stanovených v čl. IV. této smlouvy,
ii.
opakované dodávání díla stiženého vadami,
na straně objednatele:
i.
prodlení v hrazení ceny díla v délce alespoň 30 dnů.
X.
Závěrečná ustanovení

1.

Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této
smlouvy včetně jejích případných dodatků.
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2.

Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této smlouvy se stává, v souladu s ustanovením
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

3.

K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může
dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran. Za písemnou formu se pro
tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

4.

Zhotovitel prohlašuje, že bezplatně umožní objednateli časově neomezené výhradní
užívání grafického zpracování či motivu, které v souvislosti s plněním z této smlouvy
vzniknou a vůči kterým by zhotovitel mohl uplatňovat autorská práva.

5.

Tuto smlouvu lze změnit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním
ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana
obdrží po dvou stejnopisech.

7.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují
svými podpisy.

8.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Zdiby dne 1. 3. 2019 usnesením číslo
26/6/2019

9.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Zdibech dne ………..2019

V ……………..dne ………..2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

______________________________

_____________________________

JUDr. Eva Slavíková
starostka obce
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