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SMLOUVA O DÍLO
Č. ,, .,G,GG.. ../OKM/2020

(na základě usn. RM dne 08.07.2019 usn. č. 687/2019schválena starostou po projednánl v PS dne 17. 08.2020, úkol č. ..Ĺ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:
sIdlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen ,,objednatel")

a

1.2. Poskytovatel:
sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
č. účtu:
zapsaný u Městského soudu
(dále jen ,,poskytovatel")

město Příbram
Tyršova 108, 261 19 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.
27-521689309/0800

NEWTON Media, a.s.
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha
Ing. Petrem Herianem, předsedou představenstva
28168356
CZ28168356
Česká spořitelna a.s.
2601942/0800

v Praze, spisová značka B 12446

obě smluvní strany po vzájemném projednání a shodě uzavÍrajÍ tuto smlouvu:

ČI. 1.
Předmět smlouvy

1.1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytovat realizovat dílo - služby spočÍvajÍcÍ
v monitoringu médii.
Konkrétni specifikace a rozsah činností jsou obsaženy v Příloze č. 1 této smlouvy. Poskytovatel
se zavazuje pInit předmět plněni této smlouvy dle svých odborných znalostí a v souladu se
souvisejIcimi právními předpisy. Objednatel je oprávněn po dobu trvání této smlouvy rozsah
služeb písemnými pokyny poskytovateli měnit v souladu se svými provozními potřebami.
K rozšířeni rozsahu služeb nad rámec přílohy č. 1 této smlouvy je potřeba souhlasu
poskytovatele a musí se tak dít v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1.2. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli včas sjednanou cenu.
1.3. Poskytovatel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi

objednatelem předloženými podklady týkajIcMi se niže uvedeného díla. Poskytovatel
prohlašuje, že dílo dle této smlouvy bude provádět za dohodnutou cenu a v dohodnutém
rozsahu, dle cenové nabídky.

1.4. Poskytovatel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy
a příslušné normy vztahujÍcÍ se k předmětnému dílu.
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ČI. 2.
Cena

2.1. Smluvní strany se dohodly, že za provádění služeb dle této smlouvy v rozsahu daném přílohou
č. 1 této smlouvy bude poskytovateli náležet odměna ve formě měsíčního paušálu ve výši:

3 900,00 Kč bez DPH

2.2. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na
výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel
pro dané plněni nevystupuje jako osoba povinná k dani.

2.3. Cena uvedená v odst. 2.1. je cenou nejvýše přípustnou pro sjednaný předmět smlouvy a
zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním služby poskytovatelem.

ČI. 3.
Platební podmínky

3.1. Poskytovatel bude odměnu za služby dle přílohy č. 1 této smlouvy účtovat objednateli měsíčně
dle odst. 2.1., prostřednictvím faktur, vystavených nejpozději do 10 dnů po uplynutí příslušného
kalendářního měsíce, a to na základě pověřenou osobou objednatele potvrzeného rozsahu
služeb (předávacího protokolu a podobně) za příslušný kalendářní měsíc. Faktura bude
vystavena ve dvojím vyhotovení podle § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů a to ve vztahu ke každému druhu služeb (příloha č. 1 této smlouvy)
zvlášť. Za den uskutečnění zdanitelného plněni bude považován den, ke kterému budou
jednotlivé činnosti vyúčtovávány dle tohoto odstavce smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že
poskytnout a účtovat služby ve větším rozsahu, než který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy,
je poskytovatel oprávněn jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.

3.2. Objednatel je povinen uhradit fakturovanou částku u peněžního ústavu poskytovatele do 30
kalendářních dnů ode dne doručeni faktury objednateli na adresu jeho sídla.

3.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo náležitosti, je objednatel
oprávněn fakturu poskytovateli do data splatnosti vrátit. Poskytovatel fakturu opraví nebo
vyhotoví novou. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti dle ČI. 3. odst. 3.2. této smlouvy
ode dne doručeni nové, ev. opravené faktury.

3.4. Uhrazením smluvní ceny se rozumí odepsáni částky z účtu objednatele a její směrování na účet
poskytovatele.

ČI. 4.
Práva a povinnosti objednatele

4.1. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli veškerou potřebnou součinnost souvÍsejÍcÍ
s prováděním díla v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy.

4.2. Objednatel je povinen, v přiměřeném předstihu, oznámit poskytovateli provozní změny, které
mají vliv na provádění díla za příslušné období.

ČI. 5.
Práva a povinnosti poskytovatele

5.1. Poskytovatel je povinen provádět dílo dle svých odborných schopnosti, znalosti a na svůj
náklad.

5.2. Poskytovatel je povinen v případě oprávněné reklamace zajistit neprodleně nápravu
odstraněním vady, a pokud to již není možné, poskytnout slevu z fakturované částky.

5.3. Poskytovatel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost pokynů daných mu objednatelem
při prováděni díla a na rizika vyp|ývajÍcÍ z objednatelem požadovaných součástí díla, které
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%0(, neodpov'daj" obvyklým postupům, jestl'že poskytovatel mohl tuto nevhodnost zj'st't př'

vynaloženI odborné péče.
5.4. V případě, že poskytovatel splní výše uvedenou povinnost, neodpovídá za nemožnost

poskytování díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými požadavky nebo pokyny, jestliže
objednatel na jejich respektování při provádění díla písemně trval.

l
l

ČL6.
Ustanovení o mlčenlivosti

6.1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při
své činnosti a které mají charakter hospodářského, bankovního nebo obchodního tajemství a o
skutečnostech, jejichž prezentování navenek by se mohlo jakýmkoliv způsobem dotknout
bezpečnosti, obchodních zájmů nebo dobrého jména objednatele.

6.2. Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje i na veškeré pracovníky poskytovatele, a to trvá
i po zániku této smlouvy.

6.3. Poskytovatel je dále povinen zajistit dodržováni povinné mlčenlivosti, a to zejména svých
zaměstnanců, vyp|ývajjci z platné legislativy. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku této
smlouvy.

ČI. 7.
Podstatné porušení smlouvy a smluvní pokutý

7.1. Za podstatné porušeni smlouvy poskytovatelem se považuje takové porušeni smlouvy, o
kterém poskytovatel věděl nebo musel vědět, že v době uzavřeni smlouvy nebo porušeni
povinnosti v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutIm k účelu smlouvy, který vyplynul z
jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že objednatel nebude mít
zájem na plněni povinnosti při takovém porušeni smlouvy. podstatným porušením této smlouvy
je zejména:

a) porušení povinnosti mlčenlivosti poskytovatele dle ČI. 6. této smlouvy;
b) porušeni povinnosti poskytovatele zahájit provádění konkrétni součástí díla;
C) opakované porušeni dalších povinností poskytovatele, a to i bez předchozího oznámení.

7.2. podstatným porušením smlouvy je i skutečnost, že poskytovatel přestane po uzavření této
smlouvy splňovat kva|iňkačnÍ předpoklady podle dokumentace k veřejné zakázce, v souvislosti
se kterou je smlouva uzavřena.

7.3. V případě podstatného porušení povinnosti poskytovatelem může objednatel požadovat na
poskytovateli zaplacení smluvní pokuty:

a) ve výši až 10 000 KČ za porušeni povinnosti mlčenlivosti poskytovatele dle ČI. 6, a to za
každé takové porušení;
b) ve výši až 100 kč za každý započatý den prodlení poskytovatele se zahájením provádění
konkrétni součásti díla a/nebo jejím dokončením.

7.4. Povinnost k náhradě škody v plné výši není dotčena uplatněním nároku na zaplaceni smluvní
pokuty ani jejím zaplacením.

ČI. 8
Platnost smlouvy

8.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním
v registru smluv.

8.2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

8.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a) v případě, že probíhá insolvenčnI řízeni proti majetku
vydáno rozhodnuti o úpadku nebo insolvenční návrh byl

poskytovatele, v němž bylo
zamítnut proto, že majetek
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poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni, nebo byl konkurs zrušen
proto, že majetek poskytovatele byl zcela nepostačujÍcÍ;

b) v případě podstatného porušení této smlouvy poskytovatelem, zejména v případě: ,
'\,· opakované porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy poskytovatelem.

8.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že poskytovatel
uvedl v rámci zadávacího řízeni veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by ,
měly zřejmý vliv na výběr poskytovatele pro uzavření této smlouvy. \

8.5. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených \,,
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

8.6. Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy
druhé straně, účinky odstoupeni nastávají dnem doručení oznámeni druhé straně. V
pochybnostech se má za to, že odstoupeni bylo doručeno do 10 dnů od jeho odesláni v poštovní
zásilce s dodejkou, resp. do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému
datových schránek.

8.7. Smlouvu lze dále zrušit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo na základě
výpovědi. výpověď musí být učiněna písemnou formou a doručena do sídla druhé smluvní strany.
výpovědní lhůta činí tři měsíce a její běh počíná prvního dne měsíce nás|edujÍcÍho po doručeni
výpovědi. výpověď' může podat kterákoli ze smluvních stran i bez udání důvodu.

8.8. výpověď smlouvy z důvodu neplněni smluvních povinnosti druhé smluvní strany musí být učiněna
písemnou formou a musí být doručena do sídla druhé smluvní strany. výpovědní lhůta v případě
výpovědi z důvodu neplněni smluvních povinnosti činí jeden měsíc a její běh počíná okamžikem
doručeni výpovědi.

9.1.

ČI. 9.
Zvláštni u/ednánl

Dílo bude prováděno v souladu s pří|ohou č. 1 této smlouvy, případně na základě vzájemné
dohody v čase vyhovujíchn objednateli a dle jeho dispozic.

ČI. 10.
Závěrečné ustanoveni

10.1. výklad této smlouvy a právni vztahy z ni vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským
zákoníkem, v platném znění.

10.2. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy mohou být uskutečněny pouze uzavřením písemných,
číslovaných dodatků.

10.3. Obě strany prohlašuji, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smlouva je vyhotovena
ve 3 stejnopisech se stejnou právní silou, z nichž 2 obdrží objednatel a jedno obdrží
poskytovatel.

10.4. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou
souvĹsejÍcÍ, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanoveni
jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tato
smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění VC. jejich
příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění,
v registru smluv. Zveřejněni provede objednatel.

10.5. Poskytovatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze
smlouvy třetí osobě.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
uveřejněním v registru smluv.
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i0.7. Pokud některá lhůta, ujednáni, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny
soudem za neplatné, nicotné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanoveni této smlouvy v plné
platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; strany se
zároveň zavazuji, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanoveni nahradí jiným smluvním
ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhateľné.

,' 10.8. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzuji svými podpisy.l 10.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:

Příloha č. 1 - Rozsah poskytovaných služeb

V Příbrami dne, 2G A2azo

za objednatele: za poskytovatele:-2 -09-2020

ěsto Příbram
r. Jan Konvalinka, starosta

NEWTON Media, a.s.
Ing. Petr Herian, předseda představenstva
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příloha č. 1- Rozsah poskytovaných služeb:

l

I
)

1. Objednatel poZaduje komplexní monitorování výstupů tištěných, televizních, rádiových a
internetových titulů na denní bázi se zaměřením na činnost města Příbram.

2, Komplexním monitorováním se rozumí celé znění Článků, záznamy a přepisy rádiových či
televizních výstupů.

- Monitoring tištěných médii bude obsahovat náhled na originál článku.
- Monitoring internetových médii bude obsahovat webový odkaz na originál.
- Internetová média budou monitorována včetně svých podstránek a podsekci.
- Monitoring televizních a rádiových médií bude obsahovat záznam ke zhlédnutí a

poslechu.
3. výstupy monitorování je poskytovatel povinen dodávat objednateli denně v čase 7.30 h, a to

včetně dni pracovního klidu (dále jen ,,denní monitoring").

- výstup bude dodán ve formě reportu na libovolný počet emailových adres.
- Denni monitoring bude obsahovat nás|edujÍcÍ údaje:

i. Název článku
ii. zdroj

iii. Datum zveřejnění
iv. Autor
v. Odkaz na originál

vi. Zvýrazněné klíčové s|ovo/sous|ovÍ
vii. Relevantní část textu s klíčovými slovy

4. Vedle denního monitoringu je poskytovatel, jako nedílnou součást monitoringu médii,
povinen zajistit objednateli přístup do online databáze mediálních výstupů včetně archivu
(dále jen ,,online rozhraní").

- Online rozhraní bude přístupné pro libovolný počet uživatelů z jedné organizace.
- Databáze musí obsahovat data (mediálni monitoring) v reálném čase.
- Data v archivu musí být minimálně od roku 2000.
- Archiv musí obsahovat data (mediální monitoring) minimálně v rozsahu

monitorovaných titulů (pokud v příslušném období existovaly).

- Popis minimálních požadavků pro práci v online rozhraní:
i. třÍdění dle vybraného titulu, autora, kIIčového slova/sous|oví apod.,

ii. třIděnI dle specifikovaného časového rozsahu,
iii. fulltextové vyhledáváni,
iv. možnost označování autora, média, kauzy a jiné
v. hodnoceni článku dle sentimentu individuálně či strojově

- Online rozhraní musí být responzivní.
- Online rozhraní umožňuje měření a analyzováni mediálního zásahu včetně exportu

dat.

- Online rozhraní umožní spravovat osobní nastavení:
i. Správa seznamu emailových adres, na které je zasílán denní monitoring

ii. Správa klíčových s|ov/sous|oví, případně tematických okruhů
iii. Správa doby zasí|ánÍ denního monitoringu

5. Zadavatel stanovi tematické okruhy a klíčová slova, na jejichž základě bude mediálni
monitoring zpracováván.

- Témata/khčová slova:



i. Město Příbram

)

ii. Městský úřad Příbram
iii. Starosta Příbrami
iv. Jan Konvalinka - starosta
v. Martin Buršík - 1. místostarosta \

vi. Zorka Brožíková - místostarostka
vii. Zastupitelstvo města Příbram

viii. Rada města Příbram
ix. Eva Švehlová - tisková mluvčí
x. Jaroslava Poláková - tajemnice úřadu

xi. Parkování v Příbrami
xii. Servery: pribram.cz, zpravypribram.cz, pribramsko.eu, pribramnaostro.cz

6. Poskytovatel zajistí napojení na Google Analytics.
7. Cena bude stanovena měsIčním paušálem, jenž bude zahrnovat vypsané technické

specifikace.




