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RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO
evidenční číslo: 00X / 2018
Smluvní strany:
Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Registrován:
Zastoupený:

PRINCO International, spol. s r.o.
Panuškova 1299/2
140 00 Praha 4 - Krč
452 70 481
CZ45270481
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8953
Tomášem Balounem
jednatelem

dále jen „Zhotovitel“
a
Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Registrován:
Zastoupený:
dále jen „Objednatel“
čl. 1 - Předmět smlouvy
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Předmětem smlouvy je úprava podmínek poskytování tiskových a produkčních služeb.
Pro účely této smlouvy se za služby uvedené v čl. 1.1. považuje průběžné zpracování tiskových zakázek
zahrnujících zejména:
- příjem grafických dat, popřípadě příjem a zpracování tiskových databází
- digitální a ofsetovou tiskovou produkci
- knihařské zpracování, kompletaci
- distribuci zakázek
Při poskytování služeb je Zhotovitel vázán individuálními pokyny Objednatele.
Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny dle čl. 2.1.
Tato smlouva má povahu smlouvy rámcové. Jednotlivé elektronické objednávky Zhotovitele odsouhlasené
Objednatelem nahrazují dílčí smlouvy.
čl. 2 - Cena a způsob úhrady

2.1.
2.2.

Ceny za služby uvedené v článku 1.1. a 1.2. jsou stanoveny výstupy z online kalkulátoru na webu Zhotovitele
nebo cenovými nabídkami zaslanými elektronicky na základě poptávek Objednatele.
Úhrada plnění dle článku 1.1. a 1.2. této smlouvy bude prováděna na účet Zhotovitele, a to na základě faktur
Zhotovitele. Objednatel se zavazuje hradit faktury do 21 dní od jejich doručení.
čl. 3 - Čas plnění

3.1.

Výroba a předání celého díla dle čl. 1.2. proběhne dle objednávky Objednatele odsouhlasené Zhotovitelem.
Veškerá data určená pro zpracování zásilek lze předávat elektronickou poštou nebo online přístupem na FTP
server Zhotovitele.

čl. 4 - Ujednání o úrocích z prodlení a smluvní pokutě
4.1.

V případě, že Objednatel neuhradí faktury ve smlouvou stanovené lhůtě, je Objednatel povinen zaplatit
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení, a to do 15 dní od doručení
jejího vyúčtování Zhotovitelem.
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4.2.

V případě, že Zhotovitel nedodrží termín plnění stanovený v odst. 3.1. této smlouvy o více než 5 pracovních dní,
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zakázky za každý den prodlení.
čl. 5 - Ujednání o škodě

5.1.

5.2.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění a kvalitu poskytovaných služeb a zjistí-li, že Zhotovitel neplní
řádně povinnosti dle této smlouvy a jednotlivých objednávek je oprávněn žádat po Zhotoviteli nápravu, popř. od
smlouvy odstoupit.
Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené nesprávnostmi v dodaných podkladových materiálech.
čl. 6 - Mlčenlivost a důvěryhodnost informací

6.1.

6.2.

6.3.

Smluvní strany se zavazují, že o všech důvěrných a utajených informacích a skutečnostech, o kterých se dozví
v průběhu vzájemné spolupráce, budou zachovávat mlčení, s výjimkou informování třetí osoby nutné
z důvodů splnění konkrétních obchodních případů.
Třetí osoba, která musí být informována z důvodů plnění konkrétních obchodních případů, musí být vždy
informována o povinnosti k zachování mlčenlivosti, o tajném charakteru takové informace a musí
poskytnout písemný závazek o jejím nešíření.
Za důvěrné a utajované informace ve smyslu tohoto článku se považují veškeré informace, které jsou jako
takové označeny anebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit kterékoliv smluvní
straně újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací, anebo jedna strana
jinak projeví vůli informaci utajit.
čl. 7 - Závěrečná ustanovení

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obdrží Zhotovitel i Objednatel každý jedno paré.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a je uzavřena na
dobu neurčitou. Tuto smlouvu lze vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet
prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
Změny a doplnění smlouvy lze učinit písemně dodatky na základě oboustranného souhlasu smluvních stran.
Smluvní strany, jakožto podnikatelé, kteří uzavírají tuto smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, se dohodly,
že místně příslušným soudem k řešení sporů z této smlouvy, včetně sporů z jednotlivých objednávek, je Obvodní
soud pro Prahu 1.
Smluvní strany této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů,
jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na
důkaz toho připojují své podpisy.

Datum : ………………………………….........
Za Zhotovitele

Datum : ………………………………….........
Za Objednatele

…………………………………………..
Tomáš Baloun, jednatel

…………………………………………..

