Rámcová dohoda na tiskové práce č. SMLDEU 43-1/2018
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem:
Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO:
00088455
DIČ:
CZ00088455
bankovní spojení:
zastoupená:
PhDr. Robinem Bohnichem, ředitelem
ve věcech smluvních: Mgr. Radek Drahný
email:
(dále jen „objednatel")
a
1) Zhotovitel: TISK Centrum s.r.o.
se sídlem: Bratislavská 855/48, 602 00 Brno
zapsaný dne:
IČO:
26263564
DIČ:
CZ26263564
bankovní spojení:
zastoupený: Jaroslavem Hradilem - jednatelem společnosti
email:
(dále jen „zhotovitel 1")
a
2) Zhotovitel: Profi-tisk group s.r.o.
se sídlem: Kyselovská 559/125, 783 01 Olomouc - Slavonín
zapsaný dne:
IČO:
26868954
DIČ:
CZ26868954
bankovní spojení:
zastoupený: Tomášem Vebrem, jednatelem společnosti
email:
(dále jen „zhotovitel 2“)
a
3) Zhotovitel: 1.turnovská chráněná dílna z.s.
se sídlem: Příšovice 140, 463 46 Příšovice
zapsaný dne:
IČO:
285 55 789
bankovní spojení:
zastoupený: Ing. Františkem Stillerem - předsedou z.s.
email:
s
(dále jen „zhotovitel 3“)
(dále jen smluvní strany)
uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, podle § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon"),

key:

Public

1

Signer:

Článek 1.
Předmět smlouvy
1.
Tato dohoda je uzavírána v souladu s výsledky veřejné zakázky č. 69/2017 s názvem Uzavření
rámcové dohody na tiskové práce. Smluvní strany se shodly na uzavření rámcové dohody na zajištění
tiskařské služby na základě požadavků a potřeb objednatele v souladu s touto smlouvou. Objednatel se
zavazuje zhotoviteli zaplatit za tyto služby cenu v souladu s ustanovením této smlouvy. Předmětem
plnění budou letáky, brožury, knihy, plakáty nebo kalendáře. Pravděpodobná specifikace tiskovin je
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uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel je oprávněn na základě této
dohody poptávat i jiné obdobné tiskoviny, popřípadě upravit dle potřeb specifikaci.
2.
Předmětem této rámcové smlouvy je v souladu s § 135 zákona úprava podmínek týkajících se
jednotlivých dílčích plnění na zhotovení konkrétních publikací. Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány
na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této smlouvy formou písemné výzvy k
podání nabídky na plnění zaslané všem uchazečům.
3.
Zhotovitel se po dobu účinnosti této rámcové dohody zavazuje zajišťovat pro objednatele
zhotovení konkrétních publikací v souladu s touto rámcovou dohodou.
4.
Jednotlivá dílčí plnění budou tedy zadávány na základě objednatelem zaslané výzvy k podání
nabídky všem uchazečům.
5.
Zhotovitelé zašlou objednateli nabídku, přičemž nejvýhodnější nabídka na plnění bude vybrána
na základě hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Vítěznou nabídku zhotovitele
smluvní strany schvalují dílčí objednávkou. Na základě dohody všech smluvních stran lze výzvy a
objednávky zasílat a potvrzovat formou elektronické komunikace (email uvedený v hlavičce této
smlouvy).
6.
Vlastnické právo k dílčímu předmětu smlouvy přechází na objednatele okamžikem zaplacením
ceny za dílčí předmět smlouvy. Objednatel současně s vlastnickým právem získává i oprávnění užít tyto
předměty jako autorské dílo, a to se všemi způsoby užití autorského díla bez omezení. Odměna za tuto
licenci je zahrnuta v ceně za předmět smlouvy a licence je udělována jako výhradní po dobu trvání
autorských majetkových práv k jednotlivým dílům.

Článek 2.
Práva a povinnosti objednatele
1.

.

.

2

Článek 2.
Cena, platební podmínky, termíny plnění
1.
Konkrétní dílčí plnění budou realizovány v konkrétních termínech a za podmínek sjednaných na
základě konkrétních dílčích plnění. Cena bude fakturována v souladu s platnými právními předpisy.
Celková částka za plnění této rámcové smlouvy nesmí přesáhnout 1.900.000,-Kč bez DPH.
2.

předpisy.

Článek 3.
Doba platnosti rámcové smlouvy
1.
Doba účinnosti této rámcové smlouvy začíná dnem podpisu této smlouvy a končí dosažením
maximální celkové předpokládané hodnoty plnění, nebo nejpozdéji do 48 měsíců od podpisu této
dohody.
2.

.
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Článek 4.
Sankce za nesplnění nebo za pozdní termín dodání
1.

Článek 5.
Povinnosti smluvních stran
1.

Článek 6.
Ostatní ujednání
1.
Kvalita díla musí odpovídat sjednaným požadavkům, jakosti obvyklé v ČR a přiměřené dané
technologii zpracování, použitým materiálům a kvalitě vstupních výrobních podkladů předaných
objednatelem.
2.
Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla on nebo jeho poddodavatelé neporušují
povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a zákonem č.
262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou číslovaných dodatků.
5. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouvaje v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, nebyla
sepsána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
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Příloha č. 1 rámcové dohody

typ tiskoviny

specifikace

leták

Formát rozložený A4, tisk 4/4, 2 lomy na DL, Viprint 80 g, náklad 10 000 ks

brožura 1

Formát A5, knižní blok: rozsah 48 stran, 80g Viprint, tisk 4/4, obálka: rozsah 4
strany, 300 g recykl EKO, tisk 4/4, vazba: VI, náklad 1 000 ks

brožura 2

Formát A5, knižbí blok: 48 stran, křídový papír 90g FSC Antalis, tisk 4/4,
obálka: rozměr cca 588*210 mm 2 chlopně, křídový papír 250 g FSC Antalis,
tisk 4/4, parciální lak 1/0 obrázek + titul + spodní lišta, vazba : VI, náklad 1
000 ks

kniha

Formát A4, knižní blok: rozsah 208 stran, 150 g KL FSC, tisk 4/4 cmyk + 1/1
tiskový lak, potah: 135 g KL FSC, tisk 4/0 + 1/0 lamino mat + parciální UV lak
do 40 %, vazba: V8a, bílá předsádka, bílý kapitálek, bílá stužka, rovný hřbet,
přebal: 150 g KL FSC, tisk 4/0 + lamimo mat 1/0 + parciální UV lak do 40 %,
náklad 1000 ks

plakát

Formát A2, 4/0, 150 g KL FSC, náklad 3000 ks

kalendář

Formát 340 x 492 mm, rozsah 14 listů (1+12+1), křídový papír FSC 350g + čistý
podkladový karton 350g, barevnost listy 4/0 +1/0 tiskový lak, vazba spirála
černý Twin vire na delší straně s očkem na zavěšení, baleni 1 kus do folie,
náklad 1000 ks

