Příloha č. 2
Smlouva o dílo - návrh
Uzavřená mezi účastníky:
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
IČ 00298077
zastoupené
dále jen objednatel
název
adresa
IČ
zastoupená
dále jen zhotovitel
I.
Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zhotoví tisk kalendáře města Kopřivnice na rok
2013 v dohodnuté kvalitě a množství a kupující se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj
dohodnutou cenu.
II.
Popis zboží
Technické požadavky:
náklad: 10 300 kusů
počet listů: 30
rozměr listů: 240 x 130 mm
tisk: 4/4
papír: bílý 135g křída lesk
karton/stojánek: bílý 400 x 240 mm (160 x 80 x 160 mm),
vazba: kovová vinutá spirála bílá – TWIN WARE
Zabalení jednotlivých kalendářů do fólie.
Podklady k tisku budou dodány 23. 11. 2012.
III.
Cena
Cena popsaného zboží činí .......... Kč včetně DPH.
IV.
Platební podmínky
1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Úhrada za dílo bude provedena na základě daňového (účetního) dokladu (dále ve smlouvě
jen faktura) vystaveného po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí
pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení,
smluvních pokut, náhrady škody aj.).
4. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu ve smyslu platného zákona
o DPH.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, bude chybně vyúčtována cena
nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve
vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu
vystavením nové faktury.
6. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného dokladu.
7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu.
V.
Doba plnění
Termín pro dodání díla je 12. 12. 2012.
VI.
Odpovědnost za vady
Reklamaci vady je objednatel povinen provést u prodávajícího písemně, s popisem vady.
VII.
Smluvní pokuty
Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i
započatý den prodlení s předáním díla.
VIII.
Dodání zboží
Zhotovitel dodá zboží do místa určení – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163.
IX.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom exempláři.
Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a
vznikající platným právním řádem ČR.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy obou smluvních stran.
Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá
pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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