
% Statutární město Ostrava

“’i‘f městský obvod Vítkovice

úřad městského obvodu

Vaše značka:

Ze dne:

č. j.: VlTK/05373/19/OWaK-

Sp. zn.: S-VITK/05373/19/2

Vyřizuje:

Telefon:

E—mail:

Datum:

  
Odpověď na dotaz k Vítkovickému zpravodaii

Vážený pane-

na základě Vámi zaslaného dotazu k Vítkovickému zpravodaji, který jsme obdrželi dne 3. 4. 2019,

vám sdělujeme níže uvedené informace včetně internetových odkazů:

 

1.Zaslání platných smluv, včetně dodatků na výrobu zpravodaje

Na zpracování a výrobě Vitkovického zpravodaje se odílí celkem 3 firm . Jedná

 

a knihařské zpracováni Vítkovickěho zpravodaje — viz smlouva v příloze. Neadresnou distribuci

zpravodaje zajišťuje společnost
— viz

smlouva v příloze.

2. Zaslání platně smlouvy, včetně dodatků na distribuci zpravodaje

Neadresnou distribuci Vítkovickěho zpravodaje zajišt'uje společnostF

_Tatosmlouva bude rozhodnutím Rady mes s e 0 obvodu Vítkovice
vypovězena Výpovědní lhůta je 3 měsíční a počíná plynout od 1. 5. — 31. 7. 2019. Poté distribuci

Vitkovického zpravodaje bude zajišťovat MOb Vítkovice vlastními silami.

3.Seznam distribučních míst

Seznam distribučních je již stanoven a rovněž Radou městského obvodu Vítkovice schválen.

Seznam obsahuje 35 míst, kde si mohou občane od 1. 8. 2019 (po skončení výpovědní lhůty se

současným distributorem) zpravodaj opatřit. V seznamu jsou vybraná místa, která jsou pro občany

dostupná jako např. radnice, knihovna, nemocnice, ordinace praktických lékařů, potraviny atd.

Komplexní seznam distribučních míst je uveden na odkaze:

httpszl/vitkoviceostrava.cz/cs/o-vitkovicich/zpravodaj/seznam—distribucnich-mist-a—instituci

OSTRAVA!!!
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% Statutární město Ostrava

za:/' městský obvod Vítkovice

úřad městského obvodu

4.2působ kontroly zpravodaje před jeho vydáním

Veškeré redakční a přípravné práce zajištuje na základě smlouvy—se sídlem

Navrh Vítkovického zpravodaje je následně projednán

redakční radou.

Přejeme příjemný den a jsme s pozdravem

„OTISK RAZÍTKA“

 

Přílohy dle textu
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Smlouva na tisk, grafické zpracování a knihařské zpracování periodika

Zpravodaj městského obvodu Vítkovice

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvni strany

1. Objednatel: Statutární město Ostrava

Sídlo:

IČ:

DIČ:

 

  

  

městský obvod Vítkovice

Sídlo:

Zastoupen:

Bankovnísp

Číslo učtu:

(dá/e jen „objednam/")

2. Zhotovitel:

Sídlo

Zastoupena:

lČ:

DIČ:

Bankovní s o ení:WankOstrava

Číslo(KMM

(dá/e jen „zholaWae/")

va-Moravska Ostrava

 

male jen smluvní strany)

L .

(
\
J

II.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů, uvedených v čl. I. této smlouvy oznámí

bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět polygrafické práce dle rozsahu a potřeb

zhotovitele (tisk, grafické zpracování a knihařské zpracování), a to dle specifikace uvedené v odst.

2 tohoto článku smlouvy (dále též „dílo“).

Předmětem díla jsou tyto Činnosti:

Tisk, grafické zpracování a knihařské zpracovaní periodika Zpravodaj městského obvodu Vítkovice

od 1. 8, 2017 v množství 3500 ks,/vydaní.

___—-v „ ___—__ . ,.... „. „. _ _. , mm” .-_. 'xzz'j'-*"_""m—"—'_*l-miťá_
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Další informace:

Formát: A4 210 x 297 mm

Rozsah: 12 stran

Barevnost: 4/4

Papír: bezdřevý ofset 809

Vazba: V1 šitá

Balení: do íólie po 100 ks

Podklady: texty budou dodávány ve formátu doc., obrázky v rozlišení 300 DPI.

3. Objednatel se zavazuje dilo dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy bez vad a nedodělků převzít

a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Smluvní strany prohlašují, že dílo není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém

zvážení všech možných důsledků.

+ Objednatel předá kompletní podklady pro zpracování dle stanovaného harmonogramu.

S. Smluvní strany se dohodly, Že se do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy uskuteční

koordinační schůzka objednatele se zhotovitelem, na které se smluvní strany dohodnou

na náležitostech plnění předmětů smlouvy. Z této schůzky bude zhotovitelem pořízen zápis, jehož

obsah ztvrdí zástupci obou stran svými podpisy. Zápis bude pro obě smluvní strany závazný.

IV.

Doba plnění a předání dila

Tato smlouva se uzavírá na období od 1. 8. 2017 na dobu neurčitou.

V.

Místo a způsob předání

dddd ddddddd—
VI.

Cena díla

l. Cena díla (jeho části) podle této smlouvy Činí:

12 stran/1vydání

Nabídková cena bez DPH: 13 960 Kč

DPH (10 %): 1396 Kč

Nabídková cena s DPH: 15 356 Kč

2. Cena díla (jeho části) je dohodnuta ve výši 13.960 bez DPH + aktuálně platná sazba DPH (k datu

podpisu smlouvy je platná 10 % sazba DPH a cena díla tak činí 13.960 + 1.396 DPH : 15.356 Kč

včetně DPH. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazků

z této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovená v souladu s platnými

právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně bez

DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny

v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VII.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem

dle předávacích protokolů, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední

pracovní den měsíce.

3. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu.
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Lhůta splatnosti faktury bude Čínit 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli

Faktura bude doruČena doporučenou poštou nebo osobně pověřenemu zamestnanci objednatele

proti písemnemu potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí l při placení jiných plateb (srrIluvnILI

pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod. ).

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel

povinen ve faktuře uvést i tyto udaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

o) číslo smlouvy objednatele a datum jejího uzavření,

c) předmět smlouvy, tj. zabezpečení aktivity,

d) označení banky a Číslo učtt., ha který máJyt rapIaceIo "bude II rozdmně Č;o učtu od CIsIa

uvedeného ve smlouvě, je nutne tuto skutečnost ozna'nt pISE’TIflé předem objednateli),

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení osoby, ktera fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesně názvy a sídlo,

Objednatel je oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhe smluvní

straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude—lí faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude

li chybně vyúčtovaná cena,

b) budou—li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávně výši.

Ve vraceně faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu

vystavením nové faktury. Vrátí— II objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní

lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Pownnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušně Částky z účtu objednatele.

VIII.

Provádění dila

Zhotovitel je zejména povinen:

a) Provést dílo (část díla) řádně a včas za použití postupů odpovídajících platným právním

predpisům a technickým normám a obchodním zvyklostem.

b) Provést dílo (Část díla) na svůj náklad a na sve nebezpečí.

c) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.

d) Odstranit zjištěne vady a nedodělky na své náklady v termínu na základě dohody obou

smluvních stran

Zhotovitel je povinen při realizaci díla respektovat zadání objednatele a řídit se při provádění díla

jeho pokyny.

Objednatel upozorní neodkladné zhotovitele na všechny změny I jine' okolnosti, které se dotýkají

plnění díla nebo jeho Časti Podstatně změny musí být oznámeny písemně (popř. e-mailem).

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla nebo jeho Části a zjistí- II, že zhotovitel provadi

dílo (Část díla) v rozporu s pokyny objednatele, je oprávněn provádění díla pozastavit příp. I od

smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje nezveřejňovat a nepředávat třetím osobám informace a podklady získané

při plnění této smlouvy bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel je oprávněn při plnění povinností podle této smlouvy použít subdodavatele potřebného

zboží nebo služeb včetně potřebných tvůrčícn pracovníků; za plnění povinností subdodavatelů však

zhotovitel vůči objednateli odpovídá, jakoby plnil sám.

IX.

Vlastnické právo

Vlastnictví k věcem, které jsou předmětem díla a nebezpečí Škody na nich přechází na objednatele

dnem jejich převzetí (jeho části) objednatelem (subjekty určenými objednatelem v příloze č. 1 zelo

smlouvy).

_, „vám—„__TJLTBXJW „__W .. "fw—x;.:L—ur: ___-_ _ .... __.„xyr- ,.., _.. . r... . „„..„F , . . . jj,. „ „ „. . . „. 2115!va
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Objednatel je oprávněn dílo užít všemi způsoby ve smyslu § :2 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o

právu autorském, () právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v časově a územně neomezeném rozsahu

Objednatel je oprávněn dílo či jeho části (fotografie) poskytovat k užití dalším osobám. Zhotovitel

se zavazuje neposkytovat licenci na dílo včetně jeho částí (fotografie) dalším osobám.

X.

\
)

Vady díla

1. Dílo (část díla) má vady, jestliže provedeni díla nebo jeho části neodpovídá požadavkům

uvedeným ve smlouvě, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokynům

objednatele.

2. Veškeré vady dila (jeho části) je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu

poté, kdy vadu zjistil, a to písemně (popř. e—mailem), s uvedením specifikace zjištěné vady.

Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění

vady, pokud v oznámeni neuvede něco jiného.

L
Q

Zhotovitel je povinen odstranit bezodkladně vady, pokud se v konkrétním případě nedohodne

s objednatelem prokazatelně jinak.

4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

S. Pokud zhotovitel zjistí nedostatky způsobené objednatelem, které zhotoviteli znemožňují plnit

předmět plnění ve stanovené kvalitě nebo lhůtě, je povinen neprodleně o této skutečnosti

informovat objednatele, který je povinen učinit neodkladná opatření ke sjednání nápravy, o tuto

dobu se prodlužuje doba plnění.

XI.

Sankční ujednání

1. Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující pokuty:

a) v případě nedodržení termínů předání dodávky ve sjednaném konkrétním termínu (dle

Článku III. a.3., b.2., c.3., d.3. a 0.3) z důvodů na straně zhotovitele a v případě nedodržení

lhůty dle čl. VIII.1 písm. d), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

0,05% z celkové ceny dodávky, včetně DPH a to za každý i započatý den prodlení.

b) pokud objednatel neuhradí v dohodnutém termínu fakturu za dodávku, je povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené fakturované ceny, a to za každý i

započatý den prodlení.

2. Smluvní strana, která se dostane vzhledem kvýše uvedenému porušení podmínek do pozice

dlužníka, je i po zaplacení pokuty zavázána splnit závazek, nebot' zaplacením pokuty tento

závazek nezanikne.

XII.

Odpovědnost za škodu

Zhotovitel nahradí objednateli škodu v plném rozsahu, pokud bude způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným

subjektům z titulu opomenutí, konání z nedbalosti, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto

škodu odstranit a není—li to možné, finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Kvalita dila musí odpovídat sjednaným požadavkům, jakosti obvyklé VCR a přiměřeně dane

technologii zpracováni, použitým materiálům a kvalitě vstupních výrobních podkladů předaných

objednatelem.

2. Za grafickou a textovou korekturu zodpovídá zadavatel. Podklady pro tisk budou dodány osobně

nebo elektronickou poštou. Pokud bude zhotovitel tvořit grafiku, texty budou dodávány ve

formátu doc, obrázky v rozlišení 300 DPI.

m..“ WK
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8.

9.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovne prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupCi smluvních stran.

Výpovědní lhůta je 3 měsíce pro obě strany. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem

v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla druhé smluvní straně doručena

písemná výpověď. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny předměty plnění,

které budou započaty vdobě výpovědi, byt' by dokončení předmětu plnění bylo po skončení

výpovědní lhůty.

Poruší—li některá ze smluvních stran své smluvní povinnosti podstatným způsobem, takže se tím

zmaří učel této smlouvy, zkracuje se výpovědní lhůta l kalendářní měsíc. Uvedená lhůta začíná

běžet ode dne následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodne vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží

jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

10. Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení proti občanskému zákoníku, řídí se příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku,

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vel].

znění pozdějších předpisů: Rada městského obvodu Vítkovice rozhodla o uzavření této smlouvy

na své schůzi konané dne ............... , svým usnesením Číslo ./RMOb-Vít/1418/.„

V Ostravě dne , . „ V Ostravě dne .. . ..

 

...V . . „___„r—wm- M.-—.
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ev. Č. sml.: lO/OVZ/10/024-OD

ev. Č. VZ: CN—O7/10

Rámcová smlouva o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi těmito

smluvními stranami

a) Zhotovitel:

700 3O Ostrava-Hrabůvka

bankovní spojení:

Raitteisenbank

ČA LIl.:—

b) Objednatel:

 

Statutární město Ostrava, Městsk 7 obvod Vítkovice    

bankovní spojení:

Ceská spořitelna

Č-_

1. Předmět smlouvv

Zhotovitel se zavazuje podle pokynů a objednávek objednavatele realizovat
redakční zpracování periodického Zpravodaje městského obvodu Vítkovice, a to
dle dohodnutých temiínů (dále jen „dílo“) a se spolupracovníky. Předmět díla
zahrnuje autorské zpracování veškerých textů zpravodaje a práce vedoucího
redaktora.



2. Věci určené k provedení díla

a) Objednatel je povinen spolupracovat, stanovit osobu určenou ke komunikaci

se zhotovitelem a předat v termínech stanovených harmonogramem (viz
příloha č. l smlouvy) potřebné kontakty a materiály k provedení díla.

b) Neopatři-li materialy objednatel včas může zhotovitel požadovat přiměřený

odklad termínu zhotovení díla. Za materiály převzaté od objednatele

do opatrování za účelem jejich zpracování při provádění díla odpovídá

zhotovitel jako skladovatel.

0) Po dokončení dílčího dílaje zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit

zapůjčené materiály.

3. Vlastnické právo

a) Na díle, které provádí nebo provedl zhotovitel pro objednatele. přechází

vlastnické právo na objednatele okamžikem předání. Vlastnické právo

zhotovitele se vztahuje na všechny činnosti. které byly spojené s realizací

dílčí služby nebo dodávky.

b) Objednatel má po přechodu vlastnických práv právo používat dílo v plném

rozsahu (rozšiřovat či používat celek nebo jeho část), a to i bez předchozího

souhlasu zhotovitele, a to vždy za účelem prezentace své tírmy. Není

oprávněn dilo nebo jeho části bez souhlasu autorů zcizovat, toto omezení
neplatí pro případ převodu na společnosti v holdingu objednatele.

c) Zhotoviteli svědčí ochrana autorského práva ve smyslu ust. zákona 121/2000

Sb. autorský zákon.

4. Doba plnění, cena a způsob placení

a) Smluvní strany se dohodly na částce ve výši 11 666 Kč + 20 % DPH
za jedno textové a redaktorské zpracování zpravodaje. Cena zahmuje

redakční práce při tvorbě zpravodaje v rozsahu 8 stran formátu A4. V této

částce jsou zahrnuty příprava textil zpracování, autorizace. korektury,

spolupráce sgrafikem (grafické zpracování jednotlivých vydání ani nový

layuot zpravodaje nejsou předmětem smlouvy), závěrečné korektury

periodika, fotografie & produkční náklady vpřípadě práce na území města
Ostravy. Vpřípadě dodání autorských textů ze strany objednatele, které
naplní jednu celou stranu zpravodaje (netýká se dílčích materiálů
\\f'sazovaných do jednotlivých stran, ale kompletního textu na jednu celou

stranu) a nevyžadují redakční zásah. bude sleva ceny ze strany zhotovitele

představovat 8 % z ceny bez DPH, vpřípadě dvou stran 14 %. u tří stran 20

%. u čtyř stran 23 %, u pěti stran 25 9/6, u šesti stran 27 %, u sedmi stran 29

%, u osmi stran 31 %.



b
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b) Prováděne práce nebudou zadavatelem zálohovány. Financování bude

uskutečněno na základě odsouhlasených provedených prací. Fakturace

proběhne po termínu předání do tisku.

e) Strany se dohodly na termínu vydávání tohoto periodika: vždy v první týdnu

v měsíci.

d) Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu

po řádném předání dílčího díla objednateli.

e) Faktura musí obsahovat:

a) označení faktury ajeji číslo,

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele,

c) předmět dílčího díla a termín, kdy bylo dílčí dílo řádně ukončeno

a předáno objednatelL

d) den odeslání faktury & lhůtajejí splatnosth

e) označeni banky a čísla účtu. na který má být placeno,

t) cenu za jednotku a eventuální další cenové údaje,

g) DIČ objednatele, dodavatele a DPH.

0 místo plnění: městský obvod Ostrava—Vítkovice.

S. Zpusob provádění díla

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjisti-lí objednatel, že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnýin

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

5.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu

na nevhodnou povahu materiálu převzatých od objednatele nebo pokynů,

daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto

nevhodnost zjistit při vynaložení odbome' péče. Objednatel je povinen tyto

nedostatky ihned odstranit. V případě neodstranění nedostatků platí

ustanovení 2.b) této smlouvy.

5.3. Redakční podklady budou předány tiskárně až po řádných korekturách

provedených objednatelem a po ustnim nebo písemném odsouhlasení díla

zodpovědnou osobou ze strany dodavatele.

6. Provedení a předání díla

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provest dílo jeho řádným ukončením

a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém termínu a v místě sídla

objednatele. pokud není dohodnuto jinak.

6.2. Předáním zhotoveného díla přechází na objednatele nebezpečí škody

na zhotovené dílo. Tím není dotčeno právo objednatele na vady a záruky

díla,



7. Vady díla

7.1.

7.2.

7.4.

Dílo má vady jestliže provedeni díla neodpovídá výsledku určene'mu

v objednávce.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny

použitím věcí nebo pokynů předaných mu ke zpracování objednatelem

v případě, že zhotovitel na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

(Jestliže zhotovitel upozornil objednatele, že předaný materiál k provedení

díla je nekvalitní např. fotografie. jiné podklady, nebo že objednatelem

požadovaná metoda zpracování je nevhodná a objednatel přes toto

upozornění bude nadále trvat na tom., aby byl materiál či metoda použity.

nemůže zhotovitel nést záruku za výsledek, když předem avizoval

nekvalitu.)

. Objednatel může po zhotoviteli požadovat přiměřenou slew, jestliže nebyly

ze strany zhotovitele splněny podmínky předmětu díla a technické

parametry byly odlišné než připouští příslušná CSN.

Objednatel nemá nárok na slevu v případě, jestliže se zjistí, že objednatel

podepsal zhotoviteli korekturu jak textovou, tak barevnou a v konečném

výsledku se objeví jako vada díla.

8. Závěrečné ujednání

8.1.

8.2.

8.4.

Smlouva se uzavírá od 1. 2. 2011 na dobu neurčitou. Tuto smlouvu může

vypovědět každá ze smluvních stran, a to i bez udání důvodu. Výpovědní

doba činí tři měsíce & počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce,

následujícího po měsíci, ve kterém byla smluvní straně písemná výpověd—'

doručena.

Smluvní strany se zavazuji udržovat veškeré informace zjištěné při plnění

této smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám s tím, že

bude rozšiřovat dobré obchodní jméno druhé smluvní strany a bude usilovat

o jeho prospěch.

. Vztahy touto smlouvu přímo neupravené se řídí příslušnými ustanoveními

obchodního zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb. autorský zákon.

Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují. že souhlasí s jejím

obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých udajů, jejich

pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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8.5. Tato smIouva je ve dvou provedeních Z nichž jedno obdrží objednavatel

a druhé zhotovitel.

9. Podpisv smluvních stran

V Ostravě dne 1. 2. 2011

 

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Rada městského obvodu Vítkovice usnesením

č. 195/8 ze dne 19. 01. 201 1 vyjádřila s touto dohodou souhlas.



 

Dodatek č.1

rámcové smlouvy o dílo

uzavřené podle § 536 a nás|. Obchodního zákoníku na redakční

zpracování periodického Zpravodaje městského obvodu Vítkovice

mezi těmito smluvními stranami

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městsk ' obvod Vítkovice

  
(dále jen „poskytovatelll)

b)

 

700 30 Ostrava—Hrabůvka

Provozovna

 

Článek II.

Předmět dodatku smlouvy

1. Předmětem dodatku této smlouvy je poskytnutí prostoru v měsíčním

periodiku Zpravodaj městského obvodu Vítkovice objednateli pro

vložení tiskové přílohy ve formě dvoulistu (A3 přeložená na A4, čtyři

strany).

2. Objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny za poskytnutí služby

dle bodu 1 Článku II. tohoto dodatku smlouvy podle podmínek

sjednaných v tomto dodatku.



Článek III.

Termín a rozsah poskytování služeb

Poskytovatel se zavazuje poskytnout prostor pro vložení jednoho

dvoulistu (tiskové přílohy) v návaznosti na vydání periodika Zpravodaj

městského obvodu Vítkovice v daném měsíci a zajistit distribuci této

přílohy v počtu 3.450 ks společně s tímto periodikem.

Poskytovatel je povinen zahájit poskytování předmětné služby

nejpozději v měsíci červnu 2012 po uzavření tohoto dodatku smlouvy,

nestanoví—ii objednatel jinak.

Článek IV.

Cena a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že za služby poskytnuté řádně podle

tohoto dodatku smlouvy objednatel zaplatí poskytovateli cenu ve výši

1.800,— Kč bez DPH (slovy: tisícosmsetkorunčeských) jako cenu

nejvýše přípustnou, tj. 2.160,- Kč s DPH (slovy:

dvatisícestošedesátkorunčeských), při sazbě DPH ve výši 20 %,

přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu

s platnými právními předpisy. v

Celková sjednaná cena poskytované služby je stanovena jako cena

nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje zejména veškeré

výlohy, výdaj a náklady vzniklé poskytovateli v souvislosti

s poskytováním služby.

Faktura (daňový doklad) vystavená poskytovatelem musí obsahovat

náležitosti stanovené platnými právními předpisy a dále vyčíslení zvlášť

ceny služby bez DPH, zvlášť DPH a cenu služby včetně DPH.

Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce čtrnácti

(14) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli

na kontaktní adresu objednatele. Cena za poskytnutou službu

se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny

za poskytnutou službu z bankovního účtu objednatele.

Objednatel nebude poskytovat poskytovateli jakékoliv zálohy

na úhradu ceny poskytnuté služby. Celková faktura bude vystavena

poskytovatelem ihned po poskytnutí služby.



Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit

bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené tímto

dodatkem smlouvy nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.

Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávností fakturu opravit

nebo nové vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se

zaplacením ceny poskytnuté služby. Okamžikem doručení náležitě

doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury

v délce čtrnácti (14) kalendářních dnů.

Pokud bude poskytovatel v prodlení s plněním jakékoli povinnosti

podle tohoto dodatku smlouvy, zejména pokud neposkytne službu

řádně a včas, nebude objednatel povinen provést úhradu ceny

za poskytnutou službu podle tohoto dodatku smlouvy.

Článek V.

Smluvní sankce, odstoupení od dodatku smlouvy a výpověď

dodatku smlouvy

V případě nedodržení termínu poskytnutí služeb nebo neposkytnutí

služeb podle čl. III. ze strany poskytovatele je poskytovatel povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny

poskytovaných služeb, bez DPH za každý i započatý kalendářní den

prodlení.

Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli za prodlení s úhradou

faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 %

z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den

prodlení.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14)

kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.

Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok

smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu

ani povinnost poskytovatele dále řádně poskytovat služby ve sjednané

kvalitě.

Poskytovatel je oprávněn od tohoto dodatku smlouvy odstoupit

v případě, že objednatel bude v prodlení s uhradou svých peněžitých

závazků vyplývajících ztohoto dodatku smlouvy po dobu delší než

třicet (30) kalendářních dní.
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Poskytovatel je oprávněn vypovědět tento dodatek smlouvy kdykoliv

s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem

následujícím po doručení výpovědi.

Objednatel je oprávněn vypověodět tento dodatek smlouvy kdykoliv

s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem

následujícím po doručení výpovědi.

Účinky každého odstoupení od tohoto dodatku smlouvy nastávají

okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od tohoto

dodatku smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od dodatku

smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní

pokuty.

Článek VI.

Ostatni ujednání

Objednatel se zavazuje, že obsahová náplň přílohy se bude týkat

výhradně prezentace subjektů sídlících na území městského obvodu

Vítkovice, případně subjektů, které projeví o prezentaci v příloze zájem

a zejména, že touto prezentací nebude dotčeno současné zveřejňování

řádkových či rámečkových inzercí na stránkach Zpravodaje městského

obvodu Vítkovice.

Objednatel se zavazuje k úhradě veškerých nákladů spojených

s redakčním a grafickým zpracováním, tiskem a vkládáním předmětné

tiskové přílohy do zpravodaje

Poskytovatel se zavazuje k distribuci přílohy společně s měsíčníkem

Zpravodaj městského obvodu Vítkovice.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou přímo upraveny touto

smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.



2. Tento dodatek smlouvy může být měněn nebo zrušen pouze písemně.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž

jeden obdrží objednatel a jeden poskytovatel.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek smlouvy

uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku smlouvy

za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež

jsou pro uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodující, na důkaz čehož

připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

5. Tento dodatek smlouvy se uzavírá súčinností od 7. června 2012

na dobu neurčitou.

6. Doložka platnosti právního úkonu dle Š 41 zákona 128/2000 Sb.,o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisu: Rada městského obvodu

Vítkovice usnesením č. .....‘\ ze dne 06. 06. 2012 vyjádřila s tímto

dodatkem smlouvy souhlas.

r.._ ;

‘ _ .. f I

V Ostravé dne V Ostravé dne ...... f...‘ ....... ............

 



Dodatek Č. 2 k rámcové smlouvě o dílo c1.é.s1111.: lU/OVZ/lU/UZJ-OI). cx. č. \'Z: (CV-(171111.

uzavřené podle § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami

()h jednatel:

Statutární město Ostrava

 

městský obvod Vítkovice

sídlo: .í\v'ííro\*ó náměstí 5161 l_ 7113 7‘) Ostruxu-Yítkm ícu

 

Zhotm'itcl:

1’1'0101011111:

111):

1)1(‘"

 

U11 l. <). 31117 sc 11:1 /111\'11111C 1‘0/1’101‘1111111 Rudy městského obvodu \'ítkoxíuc inCní pom! strun
mntxotlnjc o cenu \“ hodů —-l 11/,1111‘1‘111‘5111101111 zni 110161111110:

4. Dobu plnění, cena n Zpusob placení

;t) Sínltoní 5111111) sc 1101101111 1111 částce \'c výší 16 333 Kč + aktuální sazbu 1)1’11 (při

současné platné sazbě 21% DPH je cena 16.333 + 3.43“ * 1‘) 763 Kč 1‘1)1’11) /:1 11-11110

textové :1 rcdnktorské zpruconiní [pranotíztju Curt Allll'llLllC redukční prutrc pri twthC

zpravodaje 1 rozsahu 12 stran formátu A4. V tcto Cttstcc jsou /.uhrnut_\: príprtnu tcxttr

mrnuouíní. uutori/ucc. uprtn'u tcxttí tlopisovutulu. korektury pracu s grailíkcnr znxúrctnc

koruktury periodiku. fotografie 11 produkční náklady 1 případě prace na území města 0511211).

\" při; udč dodání kompletních autorských pokladu ZC strany objednatele. které naplní jcdnu

strunu /pfil\0dtl_lc u llCYyŽítdLljl redakční zásah. bude slow. cony zc 51111111 /hoto\ítulu

1'11‘011511111‘111115 911/ celkom cun) hcy, D1’111 1'111'1111111C1h01151111110911. 111118111111 130/11.

\" ostatním zttstt'tvt't 31111011111 beze zmůny.

'í onto Dodatek C. 2 1111111111 účinnosti dnem Ol. 09. 2017.

1)011;11c1< C. 31c 501155111 \‘C 111011 1111010101111‘11. / nich) tmm smluvní strunu 01111171 1011110

\ 11101111 clu,



ho úkonu dle ;5 41 zákona Č. “128/2000 Sb.. o obcích (obcemi

Doložka platnosti prin/ní

ipisu: Radu městskóhw m'm'odu Vítkovice rozhodla u

nmm \c mění pozdějších přec

uzavření tohoto dodatku Č. 2 k Rámcové smlouvě o dílo mně. 1<)5()\'/,'10024-01) zc dnc

1. 2. 3011 na své schůzi konané dne ..................... .“ _\"m usnesením Čísln

...... RXlOb—Yil 141540...

\' Usir-mě. dno, ..........................

 



  
Smlouva () neadresné distribuci

lam Smlouva o neadresne distribuci (dále jen „Smlouva? byla uzavřena níže uvedeného

roku. měsíce a dne mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Obchodní firma: Mediaservis, s.r.o.

Se sídlem:

Korespondenční adresa:

lČ:

Zapsaná v OR:

   

.lejímžjme'nemjedná:lng. Marcela Kopcová. ředitelka Severomoravské divize. na základě

plné moci (dálejen .,MS“)

ít

Obchodní firma: Statutární město Ostrava. Městský obvodu Vítkovice

Se sídlem;

1C7:

DIČ:

jednatel:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dalejen ,.KLIENT“)

 

I.

Předmět Smlouvy

l, Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek pro zajištění neadresne distribuce

tiskovin (nebo-li distribučních materiálů dále jen ,,DM“) do poštovních schránek

vybraných domácností na území Ceske republiky.

“z MS se touto Smlouvou zavazuje zajišťovat ve prospěch KLIEN'IÍA neadresnou distribuci

DM a KLIENT se za to zavazuje platit MS cenu. to vše v rozsahu. způsobem a za

podmínek stanovených touto Smlouvou.

Il.

Neadrcsná distribuce DM

]. Neadresná distribuce tiskovin tvoří hlavní předmět podnikání (činnosti) MS a MS timto ve

vztahu ke KLIENTOVI prohlašuje žejc oprávněn podnikat v oblasti neadresné distribuce

podle platných právních předpisů Ceske republiky.

2. Neadresnou distribucí DM se pro účely této Smlouvy rozumi veškeré činnosti ze strany

MS související s neadresným doručovánim DM do dosažitelných poštovních schránek

(jak je tento pojem definován níže) vybraných domácností na území České republiky

v souladu spísemnym distribučním plánem vzájemně odsouhlaseným pro každý

kalendářní rok trvání této Smlouvy a podepsaným mezi MS a KLIENTEM pro jednotlivé

distribuční oblasti dle případných jednotlivych regionálních vydání DM (dále jen „Plán

distribucc"); v/or Plánu distribuce txoi'i Přílohu c. 2 teto Smlouvy. i\feadresna distribuce

DM musi být provedena do poštovních schránek umístěných v nemovitostech Ci před

nemovitostmi.
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MS zajistí neadresnou distribuci DM podle této Smlouvy prostřednictvím své vlastní

distribuční sítě.

Poštovní schránkou se pro účely této Smlouvy rozumí každá poštovní schránka

vnájemním domě a každá poštovní schránka vči před rodinným domem. která je

zanesena pro účely neadresné distribuce v evidenci MS (dálejen „poštovní schrénka“).

- Do každé poštovní schránky bude doručen vždy jeden (l) výtisk DM. a to bez ohledu

na počet osob bydlících v příslušném dome či počet jmen uvedených na poštovní

schránce.

- V případě. že bude ve vchodč umístěna speciální schránka která slouží pro vhazování

pošty pro všechny ostatní schránky. dále jen společná schránka, bude do této

společné schránky doručeno vždy tolik DM, kolik je ve vchodě schránek respektive

bytových jednotek (zvonků na vchodě).

DM bude doručováno do poštovních schránek příp. společných schránek následovně:

- vpřípadě samostatného doručení bude DM vloženo do poštovní schránky samostatně.

nebo

- vpřípadě společného doručení sjinou zásilkou, budou jednotlivé zásilky uloženy za

sebe a poté vloženy do poštovní schránky nebo uloženy za sebe, poté jednou přehnuty

a poté vloženy do poštovní schránky.

Uzemí Ceské republiky. na kterém bude prováděna neadresná distribuce DM ze strany

MS bude z důvodu kontroly doručování rozděleno následovně.:

< sektor — jde o uzemni jednotku. ve které doručuje DM jeden distributor (dále jen

„sektor-'“).

III.

Doprava DM

Dopravu DM ze smluvní tiskárny KLIENTA na doručovací středisko zajišt'uje na své

náklady MEDIASERVIS.

Náklady spojené s předáním DM v rámci distribuční sítě MS nese MS.

Mimořádné náklady vzniklé MS v důsledku porušení povinností ze strany KLIENTA

předat DM řádně a včas MS nese KLIENT.

IV.

Expedice DM

KLIENT se zavazuje. že balíky DM určené k neadresne distribuci podle této Smlouvy

budou předjejich expedicí a předáním MS splňovat následující podmínky:

a) balíky nesmí obsahovat rozdílný počet kusů (přípustná tolerance +/-lO ks na jeden

balík DM)_

b) váha jednoho ks DM v balíku nesmí být rozdílná oproti objednávce (přípustná

tolerance +/— 10% najeden ks)

c) balení musí být provedeno tak. aby nedošlo kjejich vážnému poškození při dopravě:

d) balíky musí být dvakrát křížem přepáskovány nylonovou páskou nebo musí být

zabaleny ve folii;
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e) balíky musí být řádně označeny; resp. paleta. na které balíky jsou_ musí být řádně

označena

f) balení musí umožňovatjednoduche řádové přepočítání;

2) hmotnost jednoho balíku nesmí přesahovat 10 kg;

h) baliky ani jejich obsah nesmí být poškozen.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek může MS KLIENTovi účtovat

vícenáklady pokrývající zajištění expedice DM se změněnými podmínkami (minimálně

však ve výši 3000,-Kč za každýjednotlivý případ.

MS je odpovědná za škodu na DM od okamžiku jeho převzetí od KLIENTA až do

okamžiku doručení DM do poštovních schránek.

V.

Distribuční plán DM

Distribuční plán navrhuje MS a vychází z typu doručování. Pro neadresné doručování MS

předává distribuční plán ve formě: obec, část obce počet schránek v části obce (případně

označení Psč, či IDSO).

KLIENT je povinen akceptovat distribuční plán MS, vycházející z dat MS. Nemůže dojít

k tomu. že se bude doručovat do oblastí. kde jsou KLlENTem pokrácene' počty schránek,

které neodpovídají počtům MS. Takováto distribuce nelze relevantně zkontrolovat.

Distribuční plán musí být MS předán KLIENTovi tak, aby KLIENT mohl distribuční plán

odsouhlasit min. pět (5) pracovních dnů před zahájením distribuce. Změna v distribučním

plánu může být akceptována min. čtyři (4) pracovní dny před zahájením distribuce.

VI.

Distribuční vlny DM

Neadresna distribuce DM bude probíhat opakovane ve standardních distribučních vlnach

dle harmonogramu předaného KLIEN'IEM, které probíhají každý kalendářní týden ve

dnech pondělí a úterý (tzv. ]. distribuční vína) a ve dnech středa a čtvrtek (tzv. 2.

distribuční vlna) (jednotlivě dále jen „distribuční vlna"). „line distribuční dny budou

předmětem dohody mezi MS a KLIENTEM.

V případě prodlení KLIENTA spředáním DM podle této Smlouvy jsou obě smluvní

strany povinny navzájem se kontaktovat a řešit vzniklou situaci osobně, telefonicky, e-

mailem nebo faxem; v tomto ohledu postačí komunikace a dohoda na úrovni příslušných

kontaktních osob smluvních stran uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

Prodlení KLIENTA s předáním DM podle této Smlouvy bude řešeno zejmena následovně:

a) umožňuje—li prodlení ze strany KLIENT/\ ještě stihnout termín navozu na doručovací

středisko MS (posouzení v tomto případě zaleží výhradně na MS), bude na základě

objednávky KLIENTA k dodávce DM použita expresní doprava MS. což zakládá

právo MS účtovat KLIENTOVI náklady na expresní dopravu MS v plné výši a

povinnost KLIENTA tyto náklady v plné výši uhradit MS;

b) je-li prodlení delší než 3 hodiny. proběhne neadresna distribuce DM vnasledujíci

distribuční vlně za podmínek dohodnutých mezi smluvními stranami.
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VII.

Povinnosti KLIENTA

KLIENT odpovídá za soulad DM s právními předpisy v České republiky.

KLIENT se zavazuje poskytovat MS svou součinnost tak. aby MS mohla řádně a včas

plnit své povinnosti podle této Smlouvy.

KLIENT je povinen informovat držitele zakázky (pokud není sám držitelem zakázky) či

třetí stranu participující na zakázce (např. tiskárna) o podmínkách realizace zakázek MS.

VIII.

Povinnosti MS

MS je povinný při plnění svých povinností podle této Smlouvy dbát práv a oprávněných

zájmů KLIENTA a vždy postupovat tak, aby nedošlo kpoškození dobrého jména a

pověsti KLIENTA.

Při jednání s osobami obývajícími nemovitostí, ve kterých je prováděna neadresná

distribuce DM jsou pracovníci MS povinni dodržovat základni zásady slušnosti (chovat se

zdvořile vlídně a slušně), zejména nesmí rušit noční klid.

IX.

Cena díla

Cena„ kterou se KLIENT zavazuje platit MS za neadresnou distribucí DM podle této

Smlouvy je uvedena v příloze č. 4 te'to Smlouvy.

Ke změně ceny může dojít i v následujících případech:

- vpřípadě změny v objemu DM určených k neadresné distribuci podle této Smlouvy

v porovnání shodnotami předvídanými v Plánu distribuce pro rok. v kterém byla

Smlouva podepsána;

- v případě podstatného zvýšení cen vstupů na straně MS (zejména cen pohonných

hmot, ceny pracovní síly apod.).

V takovýchto případech se KLIENT zavazuje na žádost MS projednat případně zvýšení

cen v rozsahu. který bude odpovídat shora popsaným změněným okolnostem. Ke zvýšení

cen může dojít pouze vpřípadě schválení obou smluvních stran (MS i KLIENTA) a

upravením přílohy č. 4.

Splatnost daňových dokladů (faktur) činí čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne

uskutečnění zdanitelného plnění. Danove doklady (faktury) budou vystaveny nejpozději

do 2 následujících pracovních dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění (ukončení

distribuce).

\" případě poskytnutí slevy KLIEN'IOVI ze strany MS za nekvalitní distribuci (podle

článku IX. te'to Smlouvy). vystaví MS na základě již vystavené faktury příslušný dobropis

ve prospěch KLIENTA.
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X.

Kvalita neadresné distribuce DM

Smluvní strany se dohodly, že za kvalitní provedení neadresné distribuce DM a tedy za

splnění povinností MS podle této Smlouvy se bude považovat alespoň 90% úspěšnost

doručení DM. Smluvní strany berou na vědomí, že za nekvalitní provedení neadresne'

distribuce DM se bude považovat:

úspěšnost doručení DM nižší než 90 %;

DM nebyl dle příslušného Plánu distribuce v sjednané oblasti doručen vůbec:

DM byl distribuován před dohodnutým termínem nebo po tomto termínu;

DM nebyl domčen řádně do poštovních schránek podle článku II. této Smlouvy.

KLIENT je oprávněn požadovat nápravu vsouvislosti s nekvalitně provedenou

neadresnou distribucí DM pouze způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených touto

Smlouvou a pouze vpřípadě, že příslušné nároky vznese nejpozději do dvou (2)

kalendářních dnů ode dne ukončení příslušně distribuční vlny. Stížnost musí vycházet

zpřesných adresních udajů — musí obsahovat ulici a číslo popisné, kde k problému se

zanesením došlo.

V případě, že na základě objektivního zjištění bude úspěšnost doručení DM nižší než

garantovaných 90 %, MS poskytne KLIENTOVI slevu z ceny za každé jednotlive

nekvalitní doručení DM. Za každé 1 % pod garantovaných 90 % úspěšnosti doručení DM.

bude KLIENTOVI poskytnuta sleva za nekvalitní doručení v oblasti. ve které byly

nedostatky zjištěny (odpovídajicí počtu letáků distribuovaných na jeden obchod nebo

jednu spádovou oblast či mutaci). a to ve výši 1 % odpovídající části fakturovaná ceny na

dané oblasti distribuce.

Výše uvedenou slevu za nekvalitní doručení DM poskytne MS KLIENTOVI dle článku

VIII. této smlouvy.

V případě zjištění nekvalitního provedení neadresne distribuce DM se MS zavazuje

provest potřebně rozumně kroky vedoucí k odstranění jejich příčin.

XI.

Kontrola kvality neadresné distribuce DM

Kontrola kvality neadresně distribuce DM bude prováděna dvěma níže uvedenými

způsoby:

a) Standardní interní kontrola MS (s využitím kontrolního panelu MS):

Tato kontrola neadresne' distribuce DM spočívá ve využití kontrolního systému

MS a je prováděna ze strany MS. Kontrolní panel MS je skupina pracovníků

(kontrolorů) MS, kteří jsou pověřeni provedením fyzicke kontroly neadresné

distribuce vjednotlivých oblastech. Tito pracovníci jsou řízení oblastním

manažerem kvality. Tento kontrolní systém slouží k udržení kvality distribuce

a MS se zavazuje provádět tuto kontrolu objektivně.

b) Klientská kontrola:

Tato kontrola neadresne distribuce DM bude prováděna vjednotlivých

oblastech. ve kterých MS provádí nebo provedla neadresnou distribuci DM, a



to za společně účasti MS a KLIENTA; tato kontrola probíhá na základě těchto

principů:

- Kontrola úspěšnosti doručení DM bude provedena na základě rozhodnutí

KLIENTA. nejpozději do dvou (2) kalendářních dnů ode dne ukončení

doručování DM vpříslušne' distribuční vlně, MS SC zavazuje poskytnout

KLIENTOVI potřebnou součinnost při provádění této kontroly.

- Kontrola bude provedena vizuálním zhodnocením stavu vchodů a

poštovních schránek (společných schránek) a uložení DM do schránek.

Vpřípadě. že bude tímto vizuálním způsobem zjištěna nedostatečná

úspěšnost doručení DM, bude kontrola pokračovat přímými dotazy u osob.

které obývají příslušnou nemovitost.

- Vkaždém vchodu musí být dotázány alespoň tři (3) osoby zrůzných

domácností. Pokud vizuální kontrola nebo alespoň jedna ze tří (3)

dotázaných osob potvrdí distribuci, považuje se vchod za řádně zaneseny.

Pokud se budejednat o ulici s rodinnými domy, budou tři (3) rodinné domy

považovány zajeden vchod.

- Výběr ulic a vchodů v kontrolované oblasti i sektoru musí být plošný. tj.

musí být proveden tak. aby se předmětem kontroly staly sektory v různých

částech kontrolované oblastí. Počet kontrolovaných vchodů v jedné oblasti

musí být alespoň třicet (30). V jednom sektoru bude kontrolováno

maximálně deset (10) vchodů tedy vkaždé oblasti budou kontrolovány

vždy nejméně tři (3) sektory.

- Společná kontrola úspěšnosti doručení DM nepřesáhne čtyři (4) po sobě

jdoucí hodiny a vrámci kontroly nebude překročen limit sto padesát (150)

ujetých kilometrů.

- Oblasti, kde bude kontrolována kvalita doručení DM, budou vybrány

KLIENTEM, ale KLIENT se zavazuje, že oblasti i sektory bude vybírat

objektivně, to znamená náhodně a plošně.

— Smluvní strany se dohodly. že každá znich zajistí ke kontrole sveho

kontrolora. Poskytnutí automobilu ke kontrole bude dohodnuto mezi

smluvními stranami.

2. Výsledky obou způsobů kontroly budou zachyceny písemně v samostatném protokolu.

Protokol bude obsahovat tyto údaje o kontrolovaných vchodech:

Název ulice. číslo popisné nebo Číslo orientační. Odpovědi dotazovaných osob na

skutečnost zda distribuce proběhla. budou tyto: ano. ne. Výsledky kontroly budou

podkladem pro uplatnění případně slevy.

XII.

Povinnost mlčenlivosti

l. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost () všech skutečnostech týkajících se této

Smlouvy nebo o skutečnostech. o kterých se dozví při plnění této Smlouvy. Povinnost

mlčenlivosti se vztahuje zejména na informace o KLIEN'I'OVI. MS. cenách. distribučních

sektorech apod.



2. MS je oprávněna uveřejnit obchodní íirmu KLIlÉNTA (případně popis předmětu teto

Smlouvy) v doporučeních a odkazech spojených s propagací MS.

3. KLIENT je oprávněn uveřejnit obchodní Iirmu MS (případně odkaz dohodnutého znění)

v tiráži DM.

XIII.

Sankční ujednání

«1—. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení úroky zprodlení podle novely nařízení
vlády č. 142/1994 Sb. platné od 28.4.2005 v roční výši repo sazby stanovene ČNB,

zvysene o 7 procentních bodů. Výše úroků zprodlení je v každém pololetí, v němž trvá

prodlení klienta. závislá na výši repo sazby stanovené ČNB a platné vprvní den

příslušného kalendářního pololetí

XIV.

Doba platnosti smlouvy

Smluvní strany se dohodly, ze tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní

lhůtou 3 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce

následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva nabývá platnosti a

účinnosti podpisem obou smluvních stran.

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dále dohodly, že ukončení platnosti této Smlouvy má MS právo

předložit KLIENTOVI obchodní nabídku k další spolupráci ve věci neadresne' distribuce

DM; KLIENT však nebude takovouto nabídkou vázán. Pokud však KLIENT na základě

obchodní nabídky MS projeví zájem o další spolupráci s MS ve věci neadresne distribuce

DM, smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, které lze od nich spravedlivě

požadovat k tomu, aby jejich spolupráce ve věci neadresné distribuce DM byla

kontinuální, zejména se zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě či novou smlouvu, která

by upravovala jejich vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s neadresnou distribucí

DM.

2. Vzájemná práva a povinností smluvních stran výslovně neupravená touto Smlouvou se

řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

3. Pro případ doručování listín souvisejících s touto Smlouvou (daňové doklady (faktury),

vypověd', reklamace apod. ) platí. že budou zasílány na adresu smluvní strany uvedenou v

záhlaví te'to Smlouvy. V pochybnostech platí. že listina byla doručena třetí (3) pracovní

den ode dne jejího odeslání doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany

uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

4. Přílohami této Smlouvyjsou :

- příloha č. I. — Kontaktní osoby, místa a kontaktní údaje MS i KLIENTA;

- příloha č. . — Plán distribuce (distribuční oblasti, sektory a objem);

- příloha č. . — Vzor objednávky;

- příloha 6. 4. — Cena.
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5. Jakákoli změna této Smlouvy může být provedena pouze formou písemného dodatku

odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené vtéto Smlouvě (či

v přílohách této Smlouvy) jsou pravdivé. Smluvní strany se zavazují neprodleně

informovat druhou smluvní stranu o změně těchto údajů.

7. Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu. z nichž každá

smluvní strana obdrží pojednom.

8. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu přečetly a sjejim obsahem souhlasí.

což stvrzují svými podpisy.

Doložka platnosti právního úlgonu: oluzavření smlouvy rozhodla RMOb Vítkovice na 13.

schůzi dne 16. 3. 2011 US č.1/

v ' .lM !.iiq.

V Praze dne ............ V Ostrave dne ZCJ'ul . ..

 



Příloha č. l ke Smlouvě 0 distribuci

(Kontakty,)

Tuto Příloha ke Smlouvě o neadresné distribucí byl a uzavřena níže uvedeného roku, měsíce a
dne mezi níže uvedenými smluvními stranami:

(dálejen „MSH

Mediaservis, s. r.o.

u

Obchodní firma: Statutární město Ostrava, Městský obvod Vítkovice

se Sídlem: _

IČO:

DIC:

Smluvní strany se dohodl) na V)užili následujících klontaktních míst, osob a linek za účelem
komunikace a reklamace kvalitV distribuce:

Obchodní firma:

Sc sídlem:

Korespondenční adresa:

IČ:

Zapsaná v OR:

Jejímžjménemjedná: Ing

moci

  

  

jednatel:

(dálejen „KLIENT“)

A) Kontaktní osoby zastupující KLIENTA

Garant distribuce

Objednávky

Finance

Tiskárna

B) Kontaktní osoby zastupující MS

1010 ujcdnáníje učínne ode dne podpiISL! telo přílohx

  



Příloha č. 2 Smlouvy 0 distribucí

(Distribuční plán)

Tato Příloha ke Smlouvě o neadresne distribuci byla uzavřena níže uvedeného roku. měsíce a

dne mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Obchodní firma: Mediaservis, s.r.o.

Se sídlem:

Korespondenční adresa:

IČ:

Zapsaná v OR:

Jejímžjme'nemjedná: lng.

moci (dálejen ..MS“)

 

a

Obchodní firma: Statutární město Ostrava, Městský obvod Vítkovice

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

jednatel:

 

(dále jen __KLIENT“)

[. Smluvní strany se dohodly na distribuci materiálů v následujících obcích a nákladu:

Městský obvod Vítkovice. 3 450 ks občanům institucím firmám se sídlem v územním

obvodu, DD ('dlc předloženého seznamu) a 50 ks dodat na Radnici MOb Vítkovice.

Mírové náměstí 5 l6/l_ Ostrava-Vítkovice

Distribuční plán

Ostrava—Vítkovice, počet schránek 3 450 ks

II. Toto ujednání je účinné ode dne podpisu teto přílohy.
„,

*! 144/41; ) 't '

V ................................... dne...„..„...„ VOstravé dne. ......................................

 



Příloha č. 3 Smlouvy 0 distribucí

(Vzor Objednávky)

Tato Příloha ke Smlouvě o neadresné distribuci byla uzavřena níže uvedeného roku měsíce a
dne mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Obchodní firma: Mediaservis. s.r.o.

Se sídlem:

Korespondenční adresa:

IČ:

Zapsaná v OR:

Jejímžjménem jedná: Ing.

moci (dálejen ,.MS“)

 

Obchodní firma: Statutární město Ostrava, Městský obvod Vítkovice

Se sídlem:    
IČO:

DIČ:

jednatel:

(dálejen „KLIENTŽ

l. Smluvní strany se dohodly na následující formě objednavky distribuce:

Položka

1) Název distribučního materialu: Zpravodaj městského obvodu Vítkovice

2) Typ a formát distribučního materiálu: A4

3) Hmotnost distribučního materiálu: cca 40 g/ks

4) Náklad (počet distribuovaných materiálů): 3 450 ks

5) Termín distribuce:
dle harmonogramu

6) Lokality distribuce:
územní obvod Vítkovice

7) Cena díla:
l 035_- K zajedno číslo + DPH

8) Způsob zabalení (počet kusů v balíku): 500 ks

9) Způsob a místo převzetí materiálů zhotovitelem: MORAVAPRESS s.r.o.

Novinářská 3/1 l 13, Ostrava-Mar. Hory

10) Termín převzetí materiálů: dle harmonogramu

ll. Toto ujednání je účinné ode dne podpisu této přílohy.

 



Příloha č. 4 Smlouvy v distribuci

(Cena díla)

Tato Příloha ke Smlouvě o neadresne' distribuci byla uzavřena níže uvedeného roku, měsíce a

dne mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Obchodní firma: Mediaservis, s.r.o.

Se sídlem:

Korespondenční adresa:

IČ:

Zapsaná v OR:

Jejimž jménem jednázlng.

moci (dálejen ,,MS“)

   

a

Obchodní firma:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

jednatel:

(dále jen „KLIENT“

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím ceníku pro rok 201 1 za dílo zhotovené přímo

MS.

Cena za 1 distribuovaný výtisk 0,30 Kč + platná sazba DPH.

ll. Toto ujednání je účinné ode dne podpisu této přílohy,

 



Př'mha c 5 Smiouvy () (lambda!

;pc'wa ma:

D’TLOU-Jé o neadresne (J\STHÚLJD Dyna uzav/(ena mže wegen-evo 'Oru 'véswce a dne men r' 28 weacwr“

Mediaservis, s.r.o.

 

zagsana v OR

Jerrz'mzénem Jedna

:o'áíe ;en „„MS';

 

a

Nazev organizace Statutární město Ostrava

Sc: s's em

\C

[ {C

Mias'srz‘, unwed

Adresu

Zastoupen

Banxovm spojeni

(2:5 s učtu

(oae Jen _KLIENTU

   

! Smluvní strany se oohocřy na nasledujicim ceníku pro rok 2017 za díio zhotovené přimo MS

Newmy? ES
 

  

 

 

 

:59[T§t_,,, :l'irjitnost >J! Cena za distribuciíks / Celkem" __ ___ Í

44,, _„_____g_cq_f30g 30,30 Kč bez ©an __

, if"?! 5245278 __L 91%5 KČSVk'adem_ ._ _ „___ , __ „

A4, ___,„___„_Lcca_695 „, q__9_29_'<£99š_v3?_d_u_ _____ __

JV? „„ ,. C9595 „ , _. 965_KĚSYR'3dqm,

(„a-“;.: ‘sou uvedeny v KC + platná sazca DPH

H T010 ugednani je tonne od 28 8 2017

H.‘ Dmožka platnosta pravniho úkonu sve § zakona c 128/2800 Sb‘ 0 obcích (obocm zr'izem) v<; znám pozcéjS:Cn

pr'edpsu Raca méstskeho (mm m Vizkowce rozhoola o uzavření Píišony C 5 Smlouvy o asthma na sve scnw;

konané dne . „svým usnesením Cero iRMOb—VUMWBI

V Ostravě cre
\/ Ostravě ove

 




