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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s ustanoveními § 6, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) 

Název veřejné zakázky: Zhotovení propagačních materiálů projektu Divadelní svět Brno – 
mezinárodní divadelní festival 

Název zadavatele: Statutární město Brno 

IČ zadavatele: 44992785 

Sídlo zadavatele: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno 

Kontaktní adresa zadavatele: Oddělení implementace evropských fondů, Kounicova 67, 601 67 Brno 

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Radim Gold 

Fax: 542 174 062 

E-mail: gold.radim@brno.cz 

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

V souvislosti s realizací projektu mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno a zajištěním mediální 
a marketingové podpory odpovídající významu této akce je nutno zajistit grafické zpracování a zhotovení 
propagačních materiálů, a to za dodržení jednotného vizuálního stylu. Materiály pořízené touto veřejnou 
zakázkou budou distribuovány tak, aby byl osloven co největší počet potenciálních návštěvníků z řad 
široké veřejnosti i odborníků. 
 
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Uchazeč může podat nabídku na každou z obou jejích částí či 
jen jednu část veřejné zakázky (libovolně kterou z nich). 
 

1. ČÁST - GRAFICKÉ SLUŽBY: 
Předmětem zakázky na grafické služby je: 

a) zhotovení grafického návrhu a sazby plakátů, letáků, billboardu, inzerce a pozvánky  
(plakáty formátu A1, A2 a A3 – KM, letáky formátu A4 – skládaný na třetiny a leták formátu A5, 
billboard 4/0, 5,1 x 2,4 m a návrh podoby novinové inzerce a festivalové pozvánky) 

b) zhotovení grafického návrhu a sazby programové brožury (programová brožura formátu A6, V1, 
4/4, 80 g, KL, 48 s.) 

c) zhotovení textů – propagační materiály a brožura (návrh písma pro programové letáky a brožuru) 
d) zhotovení grafického návrhu – polep tramvaje (návrh podoby fólie 220 x 60cm, QS) 
e) zhotovení webdesignu 

 
Idea grafického návrhu: 
Grafický vizuál II. ročníku mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno by měl být ideově spřízněn 
s mottem ,,Shakespeare a diverzita kultur“. Dané motto je scelujícím prvkem pro dramaturgii festivalu, 
která bude sledovat inscenování Shakespearových her a kulturní rozmanitost současného světa. Náplní 
vizuálu má být grafické uchopení daného tématu, jeho ideové vyjádření, případně komentář k tématu.  
 
Předpokládaná cena předmětu zakázky je do 66 000,- Kč bez DPH.  

mailto:gold.radim@brno.cz�
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Předpokládaný termín dodání zakázky je do 2 týdnů po podpisu smlouvy. 
 

2. ČÁST – TISKOVÉ SLUŽBY:  
a) plakát A1, KM, 115 g, 4/0, 400 ks 
b) plakát A2, KM, 115 g, 4/0, 1200 ks 
c) plakát A3 KM, 115 g, 4/0, 500 ks 
d) leták A4, skládaný na třetiny, KL, 90 g, 4/4, 25 000 ks 
e) leták A5, KL, 90 g, 4/4, 10 000 ks 
f) programová brožura A6, 48 stran, V1, 4/4, 80 g, KL, 48 s., 10 000 ks 
g) billboard, 4/0, 5,1 x 2,4 m, 15 ks 
h) citylight plakát, 4/4, 140 g, 118,5 x 175 cm, 30 ks 
i) tramvaj – výroba potisku, 220 x 60cm, QS fólie zvenčí vozu, 16 ks 

 
Technické parametry předmětu zakázky: 
Materiály budou vytištěny na základě tiskových podkladů dodaných zadavatelem. Formát a způsob dodání 
tiskových podkladů dodavatel předem specifikuje zadavateli. 
 
Předpokládaná cena předmětu zakázky je do 230 000,- Kč bez DPH.  
Předpokládaný termín dodání zakázky je do 18. 3. 2011. 
II. Typ řízení 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. 

III. Kvalifikační předpoklady 
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. 

a) splněním základních kvalifikačních předpokladů 
b) splněním profesních kvalifikačních předpokladů 
c) splněním technických kvalifikačních předpokladů 

 
a) Základní kvalifikační předpoklady: 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné 
prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného 
prohlášení tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace. 
 
b) Profesní kvalifikační předpoklady: 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 
v ní zapsán, ne starší 90 dnů ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídek,  

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

 
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v prosté kopii. 
Zadavatel může po vybraném uchazeči požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo 
ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče. V takovém případě je uchazeč 
povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout. 
 
c) Technické kvalifikační předpoklady: 
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů následovně: 
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• doložení seznamu uchazečem realizovaných zakázek s předmětem plnění pokrývajícím svým 
rozsahem bod I.1 zadávací dokumentace – grafické služby, a to v posledních 3 letech s uvedením 
jejich rozsahu a doby poskytnutí, v minimální požadované výši 50.000 Kč bez DPH 
a v minimálním rozsahu 1 realizovaná zakázka (pokud uchazeč podá nabídku na 1. část uvedené 
zakázky); 

• doložení seznamu uchazečem realizovaných zakázek s předmětem plnění pokrývajícím svým 
rozsahem bod I.2 zadávací dokumentace – tiskové služby, a to v posledních 3 letech s uvedením 
jejich rozsahu a doby poskytnutí, v minimální požadované výši 150.000 Kč bez DPH 
a v minimálním rozsahu 1 realizovaná zakázka (pokud uchazeč podá nabídku na 2. část uvedené 
zakázky). 

IV. Způsob hodnocení nabídek 
1. ČÁST - GRAFICKÉ SLUŽBY: 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky s dílčími hodnotícími kritérii: 
a) kvalita plnění (váha pro hodnocení 50 %) - estetická úroveň, kreativita, původnost, soulad s ideou 

podle zadání, vzájemný soulad jednotlivých grafických materiálů uvedených v bodě I.1 zadávací 
dokumentace; 

b) nabídková cena (váha pro hodnocení 50 %); výše nabídnuté celkové ceny se posuzuje s DPH. 
 
Způsob bodového hodnocení pro grafické služby: 
Každý z členů hodnotící komise bude hodnotit jednotlivé nabídky (návrhy grafického zpracování 
od jednoho uchazeče se budou hodnotit jako celek) a pro hodnocení použije bodovou stupnici 0-10 
(0 nejnižší známka – 10 nejvyšší známka). Podrobnější pravidla pro hodnocení jsou uvedeny níže 
u jednotlivých hodnotících kritérií. Body členů komise se sečtou a kritérium bude vyhodnoceno 
následovně: 
 
1) Kritérium kvalita plnění:  

dosažený počet bodů hodnocené nabídky za kvalitu plnění x 0,50  
počet bodů za kvalitu plnění u nejvýše hodnocené nabídky 
 
Bodové hodnocení kvality:  
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek přidělí uchazeči bodové hodnocení kvality plnění zakázky 
v rámci stanovených úrovní: 
0–2: Navržené řešení splňuje cíle zakázky pouze okrajově, nabízené řešení není přehledné a srozumitelné, 
není v souladu s ideou podle zadání, není původní, neprokazuje vysokou estetickou úroveň, chybí jí 
kreativita a navržené materiály nejsou ve vzájemném souladu. 
3–6: Navržené řešení splňuje cíle zakázky, je přehledné a srozumitelné, nachází se v souladu s ideou podle 
zadání, prokazuje dostatečné estetické vlastnosti, je původní a navržené materiály jsou ve vzájemném 
souladu. 
7–10:  Navržené řešení splňuje cíle zakázky, je přehledné a srozumitelné, plně odpovídá ideji grafického 
zadání, prokazuje vysoké estetické vlastnosti, je kreativní a původní a navržené materiály jsou 
ve vzájemném souladu. 
 
2) Kritérium nabídková cena: 
U kritéria nabídková cena je rozhodující cena včetně DPH. Hodnotící komise sestaví pořadí uchazečů 
od prvního k poslednímu s ohledem na výši nabídkové ceny, nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí 
nejnižší nabídkovou cenu. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí jednotlivé 
nabídkové ceny analogicky dle § 77 zákona (mimořádně nízká nabídková cena).  
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Způsob hodnocení: 
nejnižší cena nabídky s DPH__

2. ČÁST – TISKOVÉ SLUŽBY:  

 x 0,50  
cena hodnocené nabídky s DPH 
 
Pořadí nabídek stanoví hodnotící komise podle součtu vážených hodnot bodů (viz vzorce). 
 
V případě rovnosti bodů u dvou či více nabídek si zadavatel vyhrazuje možnost rozhodnout o nejvhodnější 
nabídce losem; losování provede zadavatelem pověřená hodnotící komise; průběhu losování jsou oprávněni 
zúčastnit se pověření zástupci dotčených uchazečů. 
 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena s DPH. 
 
V případě dvou a více nejnižších nabídkových cen si zadavatel vyhrazuje možnost rozhodnout 
o nejvhodnější nabídce losem; losování provede zadavatelem pověřená hodnotící komise; průběhu losování 
jsou oprávněni zúčastnit se pověření zástupci dotčených uchazečů. 
V. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  

1. ČÁST - GRAFICKÉ SLUŽBY: 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění části veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena 
jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění: 

• nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),  
• samostatně DPH, 
• nabídková cena celkem včetně DPH.  

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se zadávací dokumentací. 
 

2. ČÁST – TISKOVÉ SLUŽBY: 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění části veřejné zakázky a poskytne vyjádření cen 
jednotlivých položek části veřejné zakázky podle bodu I/2 zadávací dokumentace.  
 Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění: 

• nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),  
• samostatně DPH, 
• nabídková cena celkem včetně DPH.  

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se zadávací dokumentací. 
• Obchodní a platební podmínky: 

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy 
obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace v needitovatelné podobě. 
Uchazeč vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, aniž by porušil její zabezpečení, 
a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. 
 
Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče v souladu se způsobem 
jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu 
určených). Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, a je proto právně 
neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyřazena a uchazeč 
vyloučen pro nesplnění podmínek zadávacího řízení. 
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Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, 
kteří podávají společnou nabídku, a smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou všech dodavatelů, 
kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle 
obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). 
 
Platební podmínky: Zálohy nejsou přípustné. Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena 
minimálně na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. 
 

VI.  Pokyny pro zpracování nabídky 

Každý uchazeč může podat pouze 1 nabídku. V případě nabídky na každou z obou částí veřejné zakázky 
podá uchazeč svoji nabídku v jediné společné obálce v jednom svazku, kdy jednotlivé části nabídky budou 
od sebe odděleny např. barevným listem či jiným oddělovacím prvkem.  
 
Uchazeč, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče 
v tomtéž výběrovém řízení. Nabídku může podat uchazeč společně s jinými uchazeči (společná nabídka 
více uchazečů). Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá 
nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny 
nabídky podané takovým uchazečem samostatně či společně s jinými uchazeči vyřadí. 
 
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce. Návrhy pro grafické 
služby budou vyhotoveny ve formátu tištěného A3 a ve formě počítačové vizualizace dodané na CD 
v elektronické podobě ve formátu pdf (papírová a elektronická forma nabídky se nesmí lišit). Uchazeč 
předloží tištěný návrh pro každou položku dle bodu I.1 zadávací dokumentace. Návrhy budou doprovázeny 
vysvětlením záměru. 
 
Všechny strany nabídky (včetně dokladů a dokumentů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů) 
budou očíslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou (tento požadavek na formální podobu nabídky 
má pouze doporučující charakter a jeho nedodržení ze strany uchazeče není důvodem pro vyřazení takové 
nabídky a vyloučení dotčeného uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení). 
 
Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným 
textem: 

• "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Zhotovení propagačních materiálů projektu 
Divadelní svět Brno – mezinárodní divadelní festival" (pokud uchazeč podává nabídku 
na každou z obou částí veřejné zakázky), nebo 

• "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Zhotovení propagačních materiálů projektu 
Divadelní svět Brno - mezinárodní divadelní festival - 1. část – grafické služby" (pokud 
uchazeč podává nabídku pouze na 1. část veřejné zakázky), nebo 

• "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Zhotovení propagačních materiálů projektu 
Divadelní svět Brno - mezinárodní divadelní festival - 2. část – tiskové služby" (pokud uchazeč 
podává nabídku pouze na 2. část veřejné zakázky). 

 
Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa uchazeče. 
 
Uchazeč použije doporučené pořadí dokumentů, včetně obsahu nabídky, uvedené v následujících 
bodech tohoto článku zadávací dokumentace: 
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1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace) podepsaný v souladu s požadavky zadávací 
dokumentace. 

2. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu III; v opačném případě bude uchazeč z další účasti 
ve výběrovém řízení vyloučen. 

3. Písemný návrh smlouvy. Písemný návrh smlouvy bude zpracován v rozsahu požadavků na obsah 
smlouvy ze strany zadavatele, které jsou součástí zadávací dokumentace, a podepsán osobou 
oprávněnou podepisovat jménem či za uchazeče; v opačném případě bude uchazeč z další účasti 
ve výběrovém řízení vyloučen. 

4. Čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou podepisovat (uchazeč použije čestné prohlášení 
uvedené v příloze č. 2); v opačném případě bude uchazeč z další účasti ve výběrovém řízení vyloučen. 

VII. Termín pro doručení nabídek 
Termín pro příjem nabídek je stanoven nejpozději do 4. 2. 2011, 10:00 hodin. Nabídky je možné podávat 
osobně nebo prostřednictvím poštovní či zásilkové služby na kontaktní adresu zadavatele Magistrát města 
Brna, Oddělení implementace evropských fondů, Kounicova 67, 601 67 Brno, dv. č. 454 (sekretariát), 
a to v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod., poslední den lhůty od 8:00 hod. do 10:00 hod. 
Nabídky je nutné v uvedeném termínu zadavateli doručit, nestačí tedy pouhé podání nabídky k přepravě. 
VIII. Další podmínky a požadavky zadavatele 

• Zadavatel požaduje, aby uchazeč o 2. část zakázky – tiskové služby - ve své nabídce doložil ukázku 
3 ks tištěných materiálů v kvalitě a provedení stejnou technologií, v níž bude provedena předmětná 
zakázka. Při nedoložení výše uvedeného bude uchazeč z další účasti ve výběrovém řízení vyloučen. 

• Vybraný uchazeč je povinen zajistit komunikaci mezi tiskárnou a dodavatelem grafických služeb 
a dohled nad tiskem. 

• Vybraný uchazeč 2. části zakázky - tiskové služby nese odpovědnost za škodu při tisku způsobenou 
chybnými daty. 

• Komisí určeni tři nejlepší uchazeči na 1. část zakázky - grafické služby dostanou 5 000 Kč 
skicovné, které bude uhrazeno Brněnským kulturním centrem, p.o. 

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
• Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách bude zadavatelem 

vyřazena. 
• Podané nabídky se uchazečům nebudou vracet. 
• Náklady spojené se zpracováním a podáním nabídky nebudou zadavatelem hrazeny (vyjma 

skicovného). 
• Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet 

analogicky v souladu s § 43 zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě 
výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, 
prodlužuje do uzavření smlouvy. Ustanovením § 43 zákona se analogicky rovněž řídí stavění 
zadávací lhůty. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení v případech uvedených v § 84 zákona, 
dále v případě, kdy by měla být hodnocena pouze jedna nabídka, a dále v případě, kdy 
na předmětnou zakázku nebude poskytnuta finanční podpora ze zdrojů EU nebo nebude poskytnuta 
ve výši potřebné k realizaci zakázky. 

• Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

• Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; 
žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací 
dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní 
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dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Z důvodu dodržení zásad transparentnosti, 
rovného zacházení a zákazu diskriminace neumožňuje zadavatel osobní ani telefonické dotazy 
či konzultace týkající se předmětné veřejné zakázky či výběrového řízení na předmětnou 
veřejnou zakázku. 

 
 
 
 
Přílohy: 

• Krycí list nabídky 
• Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení, čestné prohlášení o pravdivosti údajů 

a vázanosti obsahem nabídky 
• Návrh smluvních podmínek 
• Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům 
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Příloha č. 1a 
Krycí list nabídky 

na veřejnou zakázku malého rozsahu: 
 

 „ZHOTOVENÍ PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PROJEKTU DIVADELNÍ SVĚT 
BRNO – MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL – 1. část – grafické služby“ 

 
Obchodní firma nebo název 
(jedná-li se o právnickou osobu) 
Obchodní firma nebo jméno a příjmení 
(jedná-li se o fyzickou osobu) 

 

Sídlo 
(jedná-li se o právnickou osobu) 
Místo podnikání popř. místo trvalého 
pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) 

 

Právní forma   

IČ  

Telefon  

Fax  

E-mail  

Kontaktní osoba pro jednání ve věci 
nabídky 

 

 
 

Nabídková cena díla bez DPH   Kč 

Celkem DPH (z ceny bez DPH)  Kč 

Celková cena včetně DPH   Kč 
 
 
 
V ………………….. dne …………… 

          
  ………………………………. 
                       jméno a podpis 
          oprávněného zástupce uchazeče 
 

Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky. 
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Příloha č. 1b 

Krycí list nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu: 

 

 „ZHOTOVENÍ PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PROJEKTU DIVADELNÍ SVĚT 
BRNO – MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL – 2. část – tiskové služby“ 

 
Obchodní firma nebo název 
(jedná-li se o právnickou osobu) 
Obchodní firma nebo jméno a příjmení 
(jedná-li se o fyzickou osobu) 

 

Sídlo 
(jedná-li se o právnickou osobu) 
Místo podnikání popř. místo trvalého 
pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) 

 

Právní forma   

IČ  

Telefon  

Fax  

E-mail  

Kontaktní osoba pro 
jednání ve věci nabídky 

 

 
 

Nabídková cena díla bez DPH   Kč 

Celkem DPH (z ceny bez DPH)  Kč 

Celková cena včetně DPH   Kč 
 
 
 
V ………………….. dne …………… 

          
  ………………………………. 
                       jméno a podpis 
          oprávněného zástupce uchazeče 
 

Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky. 
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Příloha č. 2 
 

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení,  
čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky 

 
 
 Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptuji podmínky zadávacího 
řízení a že nabídková cena za realizaci díla je maximální se započtením veškerých nákladů, 
rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu zpracování veřejné zakázky. 
 

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé. 
 
 
 
 
 
 
 
         
V ………………….. dne …………… 
 
  
 
 
 
        ………………………………. 
                               jméno a podpis 

          oprávněného zástupce uchazeče 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky. 
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Příloha č. 3 zadávací dokumentace – pro část 1a 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená na základě ust. § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

(dále jen „smlouva“) 
 
č. smlouvy objednatele:  
č. smlouvy zhotovitele:  
 
 

Čl. 1 
 

Smluvní strany 
 

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, PSČ 601 67 
zastoupené   primátorem Bc. Romanem Onderkou, MBA 
IČ:     44992785 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Č. účtu:     43-3256980237/0100 
 
Ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat Mgr. Radek Řeřicha, vedoucí 
Oddělení implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (také „OIEF MMB“). 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

2.   Uchazeč 
zastoupený    
IČ:      
Bankovní spojení: 
Č. účtu: 

  
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

Čl. 2 
 

Předmět smlouvy 
 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele zhotoví plnění definované 
v bodě I. zadávací dokumentace „Zhotovení propagačních materiálů projektu Divadelní svět 
Brno - mezinárodní divadelní festival - 1. část – grafické služby“, která tvoří přílohu č. 2 
smlouvy, a to za podmínek dohodnutých v této smlouvě a zadávací dokumentaci. Objednatel 
se zavazuje k převzetí řádně a včas provedeného díla a k zaplacení ceny díla za podmínek 
dále uvedených. 
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Čl. 3 
 

Čas a místo plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví a předá objednateli dílo v rozsahu uvedeném v čl. 2 

smlouvy v termínu uvedeném v zadávací dokumentaci „Zhotovení propagačních 
materiálů projektu Divadelní svět Brno – mezinárodní divadelní festival“. 

 
2. Dojde-li k prodlení zhotovitele z důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají 

všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno 
odvrátit ani s vynaložením značného úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které nelze 
na zhotoviteli spravedlivě požadovat, zavazují se strany uzavřít dodatek smlouvy a upravit 
tento smluvní vztah přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci tak, aby bylo dosaženo 
účelu předmětné smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí splňovat náležitosti uvedené v čl. 8 
odst. 5 větě druhé smlouvy. 

 
3. Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn předáním díla na podatelně 

Oddělení implementace evropských fondů Magistrátu města Brna v Brně,  
Kounicova 67, dv. č. 454 (sekretariát), PSČ 601 67. 

 
 

Čl. 4 
 

Cena za dílo, platební a fakturační podmínky 
 

1. Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších změn a doplnění, a činí ………............................ bez DPH; 
DPH ………........................................, celkem ………......................................... s DPH. 

 
2. Cena za dílo je sjednána jako cena nejvýše přípustná a je ji možno překročit jen za těchto 

podmínek: 
- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických 

předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny. 
 

3. Se sjednanou cenou zhotovitel při fakturaci vyúčtuje objednateli také daň z přidané 
hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného 
zdanitelného plnění, je-li zhotovitel plátcem DPH. 

 
4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zisk 

zhotovitele, daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 
5. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít 

náležitosti účetního / daňového dokladu podle platných předpisů a náležitosti nezbytné 
dle § 13a obchodního zákoníku. Faktura bude obsahovat zejména: 

a. označení a sídlo zhotovitele a objednatele 
b. označení díla 
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c. uvedení textu „Zhotovení propagačních materiálů projektu Divadelní svět Brno 
– mezinárodní divadelní festival, reg. č. projektu: CZ.1.11/2.2.00/06.00964, je 
spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihovýchod.“ 

d. číslo faktury 
e. den vystavení a den splatnosti faktury  
f. označení banky a číslo účtu, na který má být hrazeno 
g. fakturovanou částku 
h. razítko a podpis oprávněné osoby 

 
6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

 
7. Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. č. 1, 601 67 Brno, 

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785, Příjemce: Oddělení implementace evropských fondů. 
 

8. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura nebude obsahovat 
dohodnuté náležitosti nebo bude vystavena předčasně nebo neoprávněně, 
a to doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. V případě, že by zhotovitel 
jinak měl na zaplacení faktury právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky 
dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový doklad s novou lhůtou splatnosti do 14 dnů 
od doručení objednateli. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením 
původní faktury. 
 

9. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení 
s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury. 

 
 

Čl. 5 
 

Další ujednání 
 

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli součinnost 
potřebnou k provedení díla. 

 
2. Ohledně předání díla, resp. jeho dílčích částí bude sepsán protokol podepsaný oběma 

smluvními stranami, tzn. zhotovitelem a za objednatele osobou oprávněnou podle 
smlouvy k jednání ve věcech technických, který bude podkladem pro vystavení faktury. 

 
3. Předáním díla a zaplacením celkové ceny za ně přechází vlastnické právo ze zhotovitele 

na objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovené dílo bude použito k dosažení 
účelu smlouvy a za tím účelem mu bezúplatně poskytuje výhradní licenci na základě 
zákona č. 121/2000 Sb., o autorském právu, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout kopie díla jinému subjektu. 
 
5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že na předmětnou zakázku 

nebude poskytnuta finanční podpora ze zdrojů EU nebo nebude poskytnuta ve výši 
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potřebné k realizaci zakázky. Pro tento případ se smluvní strany zaručují, že nebudou vůči 
sobě vznášet žádné finanční či jiné nároky. 

 
 

Čl. 6 
 

Odpovědnost za vady díla 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti potřebné k dosažení účelu této 
smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli – 
zjevné vady je objednatel povinen vytknout při předání díla nebo jeho části, vady skryté je 
objednatel povinen vytknout bez zbytečného odkladu. Za vady vzniklé po odevzdání díla 
odpovídá zhotovitel tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo 
chybným zpracováním díla. 

 
2. Práva z odpovědnosti za vady díla se řídí ustanovením § 560 a následujících zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost díla, s tím, že záruční doba 

v délce 60 měsíců počíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Záruka se vztahuje 
na použití díla k obvyklému účelu s ohledem na povahu předmětu díla.  

 
4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně po vytknutí vad bezplatně odstranit případné vady 

díla. Nebudou-li vady zhotovitelem v takto stanovené lhůtě odstraněny, má objednatel 
právo požadovat po zhotoviteli náhradu škody způsobenou mu v důsledku nemožnosti 
užívat dílo řádným způsobem a právo odstoupit od smlouvy. 

 
 

Čl. 7 
 

Smluvní pokuty 
 

1. Při prodlení zhotovitele s plněním díla dle čl. 3.1 smlouvy sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo za každý byť započatý den trvání prodlení. 
Tím není dotčena možnost uplatňovat náhradu škody a právo odstoupit od smlouvy, je-li 
prodlení se zhotovením díla delší než 30 dní. 

 
2. Objednatel se zavazuje zaplatit za každý den překročení sjednané lhůty splatnosti faktury 

úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky do jejího zaplacení. 
 
 

Čl. 8 
 

Závěrečná ujednání 
 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplnění, 
a předpisů souvisejících, a zákonem č. 121/2000 Sb., o autorském právu, o právech 
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souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 

 
4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že je povinen veškeré doklady související s realizací 

projektu a jeho financováním (způsobem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění) uchovávat na jednom místě deset let po ukončení poslední platby 
na projekt (tj. po vyúčtování projektu), přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt. 

 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, který je 

dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto smlouvou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní 
strany uzavírají tuto smlouvu na základě své vážné a svobodné vůle prosté omylu 
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
6. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými 

pověřenými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nesmí být v rozporu 
s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci „Zhotovení propagačních 
materiálů projektu Divadelní svět Brno – mezinárodní divadelní festival“ a s podanou 
nabídkou uchazeče vybraného zadavatelem ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku 
„Zhotovení propagačních materiálů projektu Divadelní svět Brno – mezinárodní divadelní 
festival“ a v žádném případě nesmí měnit základní podstatné náležitosti smlouvy, kterými 
jsou zejména obsah, rozsah díla, čas a místo plnění a cena díla. 

 
7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
 

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 
 

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na její schůzi č. R6/ dne ……….. 
 
 
V Brně dne 
 
Za objednatele   Za zhotovitele 
 
                     
…………………………….........   ……………………………......... 

Mgr. Radek Řeřicha       
            vedoucí OIEF MMB 
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Přílohy
• Souhlas se zveřejněním smlouvy 

: 

• Zadávací dokumentace 
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Příloha č. 1 smlouvy 
 
Souhlas se zveřejněním smlouvy 
 
Souhlasím se zveřejněním obsahu smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Datum:                                                           Podpis: 
                                                                       Jméno a příjmení: 
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Příloha č. 3 zadávací dokumentace – pro část 1b 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená na základě ust. § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

(dále jen „smlouva“) 
 
č. smlouvy objednatele:  
č. smlouvy zhotovitele:  
 
 

Čl. 1 
 

Smluvní strany 
 

2. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, PSČ 601 67 
zastoupené   primátorem Bc. Romanem Onderkou, MBA 
IČ:     44992785 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Č. účtu:     43-3256980237/0100 
 
Ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat Mgr. Radek Řeřicha, vedoucí 
Oddělení implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (také „OIEF MMB“). 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

2.   Uchazeč 
zastoupený    
IČ:      
Bankovní spojení: 
Č. účtu: 

  
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

Čl. 2 
 

Předmět smlouvy 
 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele zhotoví plnění definované 
v bodě I. zadávací dokumentace „Zhotovení propagačních materiálů projektu Divadelní svět 
Brno - mezinárodní divadelní festival - 2. část – tiskové služby“, která tvoří přílohu č. 2 
smlouvy, a to za podmínek dohodnutých v této smlouvě a zadávací dokumentaci. Objednatel 
se zavazuje k převzetí řádně a včas provedeného díla a k zaplacení ceny díla za podmínek 
dále uvedených. 
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Čl. 3 
 

Čas a místo plnění 
 
4. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví a předá objednateli dílo v rozsahu uvedeném v čl. 2 

smlouvy v termínu uvedeném v zadávací dokumentaci „Zhotovení propagačních 
materiálů projektu Divadelní svět Brno – mezinárodní divadelní festival“. 

 
5. Dojde-li k prodlení zhotovitele z důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají 

všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno 
odvrátit ani s vynaložením značného úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které nelze 
na zhotoviteli spravedlivě požadovat, zavazují se strany uzavřít dodatek smlouvy a upravit 
tento smluvní vztah přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci tak, aby bylo dosaženo 
účelu předmětné smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí splňovat náležitosti uvedené v čl. 8 
odst. 5 větě druhé smlouvy. 

 
6. Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn předáním díla na podatelně 

Oddělení implementace evropských fondů Magistrátu města Brna v Brně,  
Kounicova 67, dv. č. 454 (sekretariát), PSČ 601 67. 

 
 

Čl. 4 
 

Cena za dílo, platební a fakturační podmínky 
 

10. Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších změn a doplnění, a činí ………............................ bez DPH; 
DPH ………........................................, celkem ………......................................... s DPH. 

 
11. Cena za dílo je sjednána jako cena nejvýše přípustná a je ji možno překročit jen za těchto 

podmínek: 
- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických 

předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny. 
 

12. Se sjednanou cenou zhotovitel při fakturaci vyúčtuje objednateli také daň z přidané 
hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného 
zdanitelného plnění, je-li zhotovitel plátcem DPH. 

 
13. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zisk 

zhotovitele, daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 
14. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít 

náležitosti účetního / daňového dokladu podle platných předpisů a náležitosti nezbytné 
dle § 13a obchodního zákoníku. Faktura bude obsahovat zejména: 

i. označení a sídlo zhotovitele a objednatele 
j. označení díla 
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k. uvedení textu „Zhotovení propagačních materiálů projektu Divadelní svět Brno 
– mezinárodní divadelní festival, reg. č. projektu: CZ.1.11/2.2.00/06.00964, je 
spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihovýchod.“ 

l. číslo faktury 
m. den vystavení a den splatnosti faktury  
n. označení banky a číslo účtu, na který má být hrazeno 
o. fakturovanou částku 
p. razítko a podpis oprávněné osoby 

 
15. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

 
16. Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. č. 1, 601 67 Brno, 

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785, Příjemce: Oddělení implementace evropských fondů. 
 

17. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura nebude obsahovat 
dohodnuté náležitosti nebo bude vystavena předčasně nebo neoprávněně, 
a to doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. V případě, že by zhotovitel 
jinak měl na zaplacení faktury právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky 
dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový doklad s novou lhůtou splatnosti do 14 dnů 
od doručení objednateli. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením 
původní faktury. 
 

18. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení 
s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury. 

 
 

Čl. 5 
 

Další ujednání 
 

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli součinnost 
potřebnou k provedení díla. 

 
7. Ohledně předání díla, resp. jeho dílčích částí bude sepsán protokol podepsaný oběma 

smluvními stranami, tzn. zhotovitelem a za objednatele osobou oprávněnou podle 
smlouvy k jednání ve věcech technických, který bude podkladem pro vystavení faktury. 

 
8. Předáním díla a zaplacením celkové ceny za ně přechází vlastnické právo ze zhotovitele 

na objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovené dílo bude použito k dosažení 
účelu smlouvy a za tím účelem mu bezúplatně poskytuje výhradní licenci na základě 
zákona č. 121/2000 Sb., o autorském právu, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout kopie díla jinému subjektu. 
 
10. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že na předmětnou zakázku 

nebude poskytnuta finanční podpora ze zdrojů EU nebo nebude poskytnuta ve výši 
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potřebné k realizaci zakázky. Pro tento případ se smluvní strany zaručují, že nebudou vůči 
sobě vznášet žádné finanční či jiné nároky. 

 
 

Čl. 6 
 

Odpovědnost za vady díla 
 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti potřebné k dosažení účelu této 
smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli – 
zjevné vady je objednatel povinen vytknout při předání díla nebo jeho části, vady skryté je 
objednatel povinen vytknout bez zbytečného odkladu. Za vady vzniklé po odevzdání díla 
odpovídá zhotovitel tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo 
chybným zpracováním díla. 

 
6. Práva z odpovědnosti za vady díla se řídí ustanovením § 560 a následujících zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
 
7. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost díla, s tím, že záruční doba 

v délce 60 měsíců počíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Záruka se vztahuje 
na použití díla k obvyklému účelu s ohledem na povahu předmětu díla.  

 
8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně po vytknutí vad bezplatně odstranit případné vady 

díla. Nebudou-li vady zhotovitelem v takto stanovené lhůtě odstraněny, má objednatel 
právo požadovat po zhotoviteli náhradu škody způsobenou mu v důsledku nemožnosti 
užívat dílo řádným způsobem a právo odstoupit od smlouvy. 

 
 

Čl. 7 
 

Smluvní pokuty 
 

3. Při prodlení zhotovitele s plněním díla dle čl. 3.1 smlouvy sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo za každý byť započatý den trvání prodlení. 
Tím není dotčena možnost uplatňovat náhradu škody a právo odstoupit od smlouvy, je-li 
prodlení se zhotovením díla delší než 30 dní. 

 
4. Objednatel se zavazuje zaplatit za každý den překročení sjednané lhůty splatnosti faktury 

úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky do jejího zaplacení. 
 
 

Čl. 8 
 

Závěrečná ujednání 
 

8. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplnění, 
a předpisů souvisejících, a zákonem č. 121/2000 Sb., o autorském právu, o právech 
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souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
9. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
10. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 

 
11. Zhotovitel dále bere na vědomí, že je povinen veškeré doklady související s realizací 

projektu a jeho financováním (způsobem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění) uchovávat na jednom místě deset let po ukončení poslední platby 
na projekt (tj. po vyúčtování projektu), přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt. 

 
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, který je 

dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto smlouvou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní 
strany uzavírají tuto smlouvu na základě své vážné a svobodné vůle prosté omylu 
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
13. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými 

pověřenými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nesmí být v rozporu 
s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci „Zhotovení propagačních 
materiálů projektu Divadelní svět Brno – mezinárodní divadelní festival“ a s podanou 
nabídkou uchazeče vybraného zadavatelem ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku 
„Zhotovení propagačních materiálů projektu Divadelní svět Brno – mezinárodní divadelní 
festival“ a v žádném případě nesmí měnit základní podstatné náležitosti smlouvy, kterými 
jsou zejména obsah, rozsah díla, čas a místo plnění a cena díla. 

 
14. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
 

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 
 

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na její schůzi č. R6/ dne ……….. 
 
 
V Brně dne 
 
Za objednatele   Za zhotovitele 
 
                     
…………………………….........   ……………………………......... 

Mgr. Radek Řeřicha       
            vedoucí OIEF MMB 
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Přílohy
• Souhlas se zveřejněním smlouvy 

: 

• Zadávací dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Evropská unie 
Evropský fond pro regionální rozvoj 

Investice do vaší budoucnosti 
 

- 24 - 

Příloha č. 4 zadávací dokumentace 
 
Tímto prohlašuji, že níže uvedený uchazeč 
 
„………………………………………………………………………………………………...“ 
splňuje všechny níže uvedené základní kvalifikační předpoklady:  

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, 
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost 
o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle 
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 
svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště, 

c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 
právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 

uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno 
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto 
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, 
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby a 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 
 
 
V ………………….. dne ………………….. 
 
Název (obchodní firma) uchazeče, IČ ........................................................................ 
 
Jméno a podpis oprávněné osoby  ........................................................................ 
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