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Smlouva o dílo 

evidenční č. objednatele:         

evidenční č. zhotovitele:  

 

uzavřená podle ustanovení §536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění 

 

Článek 1. 

Smluvní strany 

1.2. Objednatel: KORID LK, spol. s.r.o. 
   Zastoupená:   Ing. Stanislavou Jakešovou, jednatelkou společnosti 
   Sídlo:              U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 
   IČ:              27267351 
   Bankovní spojení: KB Liberec 
   č. účtu:   35-5526710237/0100 

 

dále pouze „objednatel“ 

a 

 

1.2. Zhotovitel:  

 

 Zastoupená:  

 sídlo :  

 IČ :  

 DIČ:  

 bankovní spojení :  

 č. účtu :  

dále pouze „zhotovitel“ 

 

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat, a že 
k podpisu smlouvy není třeba jiné osoby. 

 
Článek 2. 

Obecné závazky smluvních stran 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele zajistit publicitu projektu 

„Modernizace odbavovacího systému Libereckého kraje“ reg. č. 

CZ1.13/1.2.00/31.01225, v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace 
z Regionálního operačního programu RP NUTS II SV. Objednatel se zavazuje zhotoviteli 
za zajištění publicity projektu zaplatit sjednanou cenu dále sjednaným způsobem. 

2.2. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při zajištění publicity projektu v souladu platnými 
zákonnými předpisy. Pokud nastanou na straně zhotovitele skutečnosti, bránící mu řádně 
vykonávat činnosti touto smlouvou specifikované, je zhotovitel povinen bezodkladně toto 
oznámit objednateli. 

2.3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, zejména 
předat zhotoviteli potřebné informace a podklady ve sjednaných termínech, vykonat 
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řádně a včas úkony příslušející objednateli jako nositeli projektu a příjemci dotace ze 
strukturálních fondů EU a státního rozpočtu. Pokud na straně objednatele nastanou 
skutečnosti, bránící objednateli v řádném plnění závazků pro něj z této smlouvy 
vyplývajících, je povinen toto bezodkladně oznámit zhotoviteli. 

2.4. Zhotovitel je povinen při zajištění publicity projektu postupovat v souladu s platnými 
pravidly publicity v ROP SV. 

 
Článek 3. 

Předmět smlouvy 

3.1. Zhotovitel zajistí pro objednatele publicitu projektu „Modernizace odbavovacího 
systému Libereckého kraje“ reg. č. CZ.1.13/1.2.00/31.01225 , v souladu s podmínkami 

smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu RP NUTS II SV.  

3.2. Při řízení a koordinaci projektu bude zhotovitel postupovat podle podmínek pro příjemce 
dotace z Regionálního operačního programu RP NUTS II SV. Zhotovitel zajistí zejména: 

 Vytvoření a údržbu webových stránek věnovaných projektu; 

 Zajištění samolepek (grafický návrh, výroba) pro označení předmětů pořizovaných z prostředků 

EU: 19ks - velikost navrhne dodavatel takovou, aby byl na samolepce v čitelné podobě uveden 

nejen text. „Spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“ ale i 

logo ROP SV a symbol EU; 

 Tištěná inzerce projektu v médiích (minimálně 2krát; PR formát ¼ - ½ strany)- regionální 

příloha celostátního deníku,  

 Grafický návrh letáků a výroba 3 000ks těchto letáků (barevné letáky, velikost A4/DL); 

 Zajištění tiskové konference k ukončení projektu a zahájení provozu (organizační zajištění, 

pronájmy); 

 Návrh a výroba Informační tabulky- Kovová, kamenná nebo skleněná pamětní deska 

s informacemi o realizaci projektu s minimální velikostí 300 x 400mm (dobře viditelná, 

dostatečně velká a stálá). 

3.3. Dodavatel provede dílo v pěti etapách, které na sebe bezprostředně navazují:  

 V první etapě (dle harmonogramu projektu Etapa 0) dodavatel vytvoří webové stránky 

projektu; 

 V druhé etapě (dle harmonogramu projektu Etapa 1) dodavatel zajistí údržbu webových stránek 

projektu a první část inzerce projektu v médiích; 

 Ve třetí etapě (dle harmonogramu projektu Etapa 2) dodavatel zajistí údržbu webových stránek 

projektu; 

 Ve čtvrté etapě (dle harmonogramu projektu Etapa 3) dodavatel zajistí údržbu webových 

stránek projektu, zpracování grafického návrhu letáků dle požadavků zadavatele a tisk letáků; 

 V páté etapě (dle harmonogramu Etapa 4) dodavatel zajistí údržbu webových stránek, druhou 

část inzerce projektu v médiích. V páté etapě zajistí dodavatel uskutečnění tiskové konference 

k ukončení projektu a zahájení provozu. 
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Článek 4. 
Termíny a postup zajištění činností, součinnost objednatele 

4.1. Smlouva se uzavírá na dobu realizace projektu. 

4.2.  Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění v následujících termínech: 

 termín ukončení plnění 1. etapy: 30. 9. 2013  

 termín ukončení plnění 2. etapy: 31. 3. 2014 

 termín ukončení plnění 3. etapy: 30. 6. 2014 

 termín ukončení plnění 4. etapy: 31. 8. 2014 

 termín ukončení plnění 5. etapy: 30. 9. 2013 

4.3. V průběhu realizace projektu budou probíhat koordinační pracovní schůzky objednatele a 
zhotovitele, případně s účastí dalších účastníků projektu, k projednání pracovních úkolů. 
Smluvní strany se zavazují zajistit na těchto pracovních schůzkách a koordinačních 
jednáních účast svých odpovědných zástupců (ze strany objednatele) a svých pracovníků 
oprávněných jednat ve věcech provádění díla (ze strany zhotovitele).    

4.4. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou nutnou součinnost. Objednatel předá 
zhotoviteli veškeré potřebné informace, podklady a dokumenty, nutné pro řádné 
zajištění publicity projektu ve sjednaných termínech.  

 

Článek 5. 

Cena, platební podmínky 

5.1.    Cena za plnění dle této smlouvy ve smyslu odst. 4.1., článku 4. této smlouvy je sjednána 
písemnou dohodu smluvních stran ve výši ________Kč bez DPH, tj.  ______ ,-Kč včetně 

DPH jako cena pevná. Tato cena může být změněna pouze písemnou dohodou 
smluvních stran nebo v případě změny sazby DPH.  

5.2.    Zadavatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude probíhat průběžně, a to vždy po ukončení 
etapy ve výši jedné pětiny celkové ceny plnění. Daňový doklad bude vystaven do 14dnů 
po vzájemném odsouhlasení předaného projektu. Splatnost faktur se sjednává ve lhůtě 
21 dní ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.  Platby budou probíhat výhradně 
v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

5.3. Při neplnění uvedených činností zhotovitelem v dohodnutém rozsahu a termínech může 
objednatel uplatnit sankci ve výši 500 Kč/den. 

5.4.   Za prodlení při platbě ze strany objednatele může zhotovitel uplatnit sankci ve výši 100 
Kč/den. 

5.4.    Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním v čl. 3. 
popsaných  činností.  

  

Článek 6. 

Oprávněné osoby 

6.1. Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 

Za objednatele: Ing. Stanislava Jakešová, jednatelka 

Za zhotovitele:  

 Tyto osoby jsou oprávněny sjednat změnu smlouvy. 
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6.2. Osoby oprávněné jednat ve věcech provádění díla: 

Za objednatele: Ing. Jiří Hruboň, Lenka Zachrová 

Za zhotovitele:  

 Tyto osoby jsou oprávněné jednat ve věcech týkajících se postupu, způsobu a lhůt 
provádění prací u projektu dle pravidel poskytovatele dotace při jeho řízení. 

   

Článek 7. 

Závěrečná ustanovení  

7.1. Obě smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které jim byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 

7.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Obě smluvní 
strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy 

souhlasí. V případě nejasností této smlouvy platí požadavky Objednatele stanovené 
zadávací dokumentací. Současně prohlašují, že tato smlouva o dílo nebyla sjednána 

v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

7.3. Tato smlouva na zajištění řízení a koordinace projektu je vyhotovena ve dvou 

stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Smlouva může být 
měněna pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran. 

7.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 

7.5. V případě ukončení smluvního vztahu mezi stranami této smlouvy bude tato smlouva 
ukončena buď na základě dohody obou smluvních stran, nebo bude postupováno v 
souladu s ust. §574 a §575 z.č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění. 

 

V Liberci, dne .................. 2013 : V Liberci, dne ………….... 2013 : 

  

Zhotovitel: Objednatel: 

 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

 Ing. Stanislava Jakešová 

 jednatelka 

KORID LK, spol. s.r.o. 

  

 


