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Karlovarský kraj 
se sídlem: 
zastoupený: 

IČQ: 
DIC: 
bankovní Spojení: 

(dále jen ,,kraj“) na
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Studio Fresh, S.r.0. 
Sídlo: 
Identifikační číslo: 
DIČ; 
Právní forma: 
Zastoupená: 
Registrace ve veřejn 

Bankovní spojení: 
Císlo účtu: 

Plátce DPH 
(dále jen ,,studio“) n 
(společně jako „sml 

Smluvní strany uza 
občanský zákoník, 
marketingových pro 

Datová schránka:

V 

ev. číslo: KK03365 _ 

RÁMCOVÁ SMLOUVA 
na poskytování marketingových produktů a služeb 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
Mgr. Monikou Havlovou, vedoucí odboru Školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě č 

. . , , 

is odst. 1 písm. d) Rádu ředitelky krajskeho uřadu č. 07/2016 Podp 
řád 
70891 168 
CZ70891 168 
Komerční banka, a.S. pobočka Karlovy Vary 
číslo účtu: 
Československá obchodní banka, a.S. 
číslo účtu: 
Česká spořitelna. a.s. 
číslo účtu: 
PPF Banka a.S. 
číslo účtu: 

straně jedné 

Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary 
25228323 
CZ25228323 

v v
1 spolecnost S rucením omezeným 

Radkem Potopalským, jednatelem Společnosti 
ém rejstříku: dne 4. 1. 1999 Krajským soudem V Plzni oddíl C, v1 

10701 
Raiffeisen Bank 

8.110 

a straně druhé 
uvní Strany“) 

vřely v souladu S ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/20012 Sb 
e znění pozdějších předpisů následující rámcovou smlouvu o poskytovanı 
duktů a Služeb (dále jen „sm1ouva“).



Čı. I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je rámcové ujednání O dodávkách zboží a služeb (dále jen ,,plnění“), které 
budou blíže určeny a objednány co do druhu, množství a tenninu dodávek v jednotlivých 
objednávkách kraje. 

Čı. II. 
Předmět plnění 

2.1. Předmětem plnění je zpracování marketingových produktů v rámci Her IX. zimní 
olympiády dětí a mládeže ČR 2020 (dále jen ,,Hry“ˇ), příprava grafických prací pro výrobu dle 
katalogu marketingových produktů včetně případné samotné výroby těchto produktů. Katalog 
produktů je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy. 

2.2. Plnění bude studiem dodáno vdílčích dodávkách podle jednotlivých zakázek kraje, 
v obvyklé jakosti odpovídající vyobrazení V katalogu produktů nebo dle předložených vzorků. 

2.3. Případné plnění nad rámec a rozsah Přílohy č. 1 vzniklé na základě dodatečně vzniklých 
potřeb kraje je možné pouze na základě písemné obj ednávky kraje. 

Čı. III. 
Cena plnění 

3.1. Kraj se zavazuje zaplatit za jednotlivá konkrétní plnění cenu stanovenou v kalkulaci cen 
grafických prací a výroby, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy. Kraj bude studiu 
hradit pouze Skutečně provedené grafické práce a výrobu, kdy kraj není povinen odebrat 
všechny grafické práce a výrobu dle přílohy č. 2. 

3.2. Jednotlivé dílčí ceny v Příloze č. 2 dle odstavce 3.1. tohoto článku 
a) ve sloupci „výroba“ jsou konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady na 

zhotovení, výrobu, kompletaci a expedici zboží, 
b) ve sloupci „grafické práce“ jsou násobkem hodinové sazby za grafické práce 

(850 Kč/hod.) pro zpracování tiskových dat v požadované kvalitě a jsou stanoveny na 
základě odbomého odhadu náročnosti a délky práce. Navýšení hodinové náročnosti je 
možné pouze na základě zdůvodnění studia, oboustranného předchozího odsouhlasení 
a následného písemného potvrzení ze strany kraje (např. fonnou objednávky). 
Analogicky může být hodinová náročnost dílčí objednávky naopak snížena na základě 
Skutečně odvedené práce. 

3.3. Ceny v Příloze č. 2 jsou uvedeny bez 21 % DPH. 
3.4. Studio je oprávněno vyhotovit fakturu pouze za skutečně objednané a dodané dílčí plnění, 
a to na základě předávacího protokolu podepsaného pověřeným zástupcem kraje. Splatnost 
faktury musí být minimálně 30 dnů od dodání faktury kraji, faktury bude studio zasílat kraji e- 
mailem.
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Čı. IV. 
Uzavírání dílčích objednávek 

4.1. Smluvní Strany se dohodly, že jednotlivá dílčí plnění budou studiem poskytována na 
základě objednávky, kdy kraj zašle studiu objednávku na dodání dílčího plnění, kdy 
V objednávce bude uveden popis požadovaného plnění (lze odkázat na konkrétní plnění dle 

katalogu produktů S upřesněním dle potřeby), termín odevzdání a maximální cenu plnění. 

4.2. Studio potvrdí přijetí obj ednávky dohodnutým způsobem (e-mail). 

4.3. Studio dodá jednotlivá dílčí plnění elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím odkazu 

na sdílené úložiště studia) nebo fyzicky do sídla kraje, pokud se Smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak. Dílčí plnění je považováno za dodané, pokud bude dodáno V termínu uvedeném 
na objednávce. 

ČI. V. 
Sankce 

5.1. V případě prodlení Studia S dodávkou plnění dle obj ednávky je studio povinno uhradit kraji 
smluvní pokutu Ve Výši 0,01 % Z ceny za každý den prodlení S dodávkou objednaného plnění. 
Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každé prodlení s dodáním plnění. 

5.2. V případě prodlení kraje Súhradou faktury za dodané dílčí plnění uhradí kraj Studiu 

Smluvní pokutu ve výši 0,01 % Z nezaplacené částky za každý den prodlení. 
5.3. Uhrazení smluvní pokuty nemá Vliv na Vymáhání škody V plné Výši. 

Čı. VI. 
Společná ustanovení 

6.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. ledna 2020. 

6.2. Kraj je oprávněn odstoupit od Smlouvy V případě, že studio poruší své povimosti stanovené 

smlouvou, zejména bude V prodlení s dodávkou dílčích plnění nebo plnění nebude odpovídat 
sjednané kvalitě, studio neposkytne součinnost kraji nebo nesplní pokyny kraje V rámci dílčích 
plnění. 

6.3. Studio je oprávněno odstoupit od Smlouvy V případě prodlení kraje S úhradou faktury 

delším než 20 dní. 

6.4. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit V případě nekonání Her 

Z důvodu okolností tzv. Vyšší moci, a to za předpokladu, že tyto okolnosti smluvní straně 
objektivně znemožňují uspořádat Hry nebo poskytovat plnění dle smlouvy a že o výskytu těchto 
okolností bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, písemně informuje druhou Smluvní 

stranu. Za Vyšší moc se pro účely Smlouvy rozumí okolnosti, která nastala nezávisle na vůli 
Smluvní strany, pokud jí brání ve splnění povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby 
tato Smluvní Strana tuto překážku nebo její následky překonala nebo odvrátila, a to ani s 

Vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Ani jedna ze smluvních stran 

V takovém případě není oprávněna po druhé smluvní straně požadovat náhradu majetkové újmy 
či úhradu smluvních pokut nebo úroků Z prodlení.



6.5. Učinky odstoupení od této Smlouvy nastanou dnem, kdy bude druhé straně doručeno 
písemně doručení oznámení O odstoupení S uvedením důvodů odstoupení. 

6.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanoveními této smlouvy se budou řídit 

i objednávky uzavřené mezi smluvními stranami před účinností této rámcové smlouvy. 

Čı. vII. 
Závěrečná ustanovení 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran. které nejsou výslovně upraveny smlouvou, se řídí 
ustanoveními občanského Zákoníku. 

7.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účimıosti dnem 
Zveřejnění V registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O Zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy 
a případných dodatků ke smlouvě vregistru smluv provede kraj a zašle studiu informaci 
o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu do datové schránky 

7.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž studio obdrží 
jeden Stejnopis a kraj obdrží tři stejnopisy. 

7.4. Studio není oprávněno přenést bez předchozího písemného souhlasu kraje na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro studio vyplývají ze smlouvy, pokud 
z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti studiem má 
kraj právo odstoupit od smlouvy. 

7.5. Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskutečňovány formou písemných 
chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

7.6. V případě, že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúčimými, zůstává 
platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní strany jsou povinny 
nahradit tato neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími 
s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu smlouvy. 

7.7. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu způsobilé 
a oprávněné. 

7.8. Smluvní Strany se dohodly, že veškeré Spory vzniklé V Souvislosti s realizací smlouvy 
budou řešit dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou Spory řešeny před příslušnými obecnými 
soudy Ceské republiky.



í 
7.9. Smluvní strany prohlašují„ že vyhotovení předmětu Smlouvy není plněním nemožným„ že 
si smlouvu včetně její příloh před jejím podpisem přečetly, Zvážily všechny možné důsledky, 
S jejím obsahem souhlasí, a že smlouva byla sepsána na základě jejich pravě„ vážné a svobodne' 
vůle. nikoliv v tísni ani Za jinak nápadně nevýhodných podmínek, což Stvrzují podpisy svých 
oprávněných zástupců.

' 

7.10. Nedílnou Součástí této smlouvy je příloha Č. 1. Katalog produktů a příloha Č. 2 Kalkulace 
cen grafických prací a výroby. 
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Za správnost: Bc. Lenka Butašová



Studio Fresh, S r o 
Rybarska 839/2

/ 
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` 36017 KarIovyVary Č 5 z U d i 0 
ıeı./fax; 353 236616 

ICO: 25228323, DIC: CZ-25228323

J 

Základní katalog 

marketingových produktů ZODM 2020 
(vizualizace - návrhy vzhledu před započetím grafických prací) 

Smyslem tohoto katalogu je specifikovat a upřesnit požadavky na grafickou podobu marketingových 
výstupů tak, aby v průběhu vlastních grafických prací nemusely být tyto požadavky opakovaně, 
Zdlouhavě a jednotlivě řešeny. Oboustrannými komentáři kjednotlivým položkám by mělo dojít 

k dořešení požadovaného vzhledu.

l

I 

Verze 05_09_20l9 
Studio FRESH, Karlovy Vary



Plakát A3: 
0 formát: 480 x 320 mm 
0 plakátovací fotopapír 
ø 150 g, křída 
0 barevnost: 4/O 
0 náklad: 1 000 ks
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OLY PłÁDA D T „šnzên 
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KARLOVARSKY KRAJ 
19. -24. 1. 2020 

Boží Dar, 
Neklid. 
Jahodová louka, 
Fichtelberg 
Sokolov, 
Ostrov, 
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Karlovy AH. 
Cheb, v 

Mariäııkě Lázně 
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Plakát A2 
0 formát: 420 x 594 mm 
ø plakátovací fotopapír 
ø 150 g, křída 
0 barevnost: 4/O 
ø náklad: 100 ks

EW 
OLY PIÁDA 
2% ž M DE E 
oouı zoąo 

KARLOVARSKY KR/U 
19. -24. 1. 2020 

Boží Dar, 
Neklid, 
Jahodová louka, 
Fıchtelberg 
Sokolov, 
Ostrov, 
Kaflovy Vary, 
Cheb. 
Mariánské Lámě 

łodmgang #odm2020 
Odmołympic CL/2020 
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Reklamní banner 200×100 
0 litý PVC banner 
0 min. 510 g/m2 
0 celoplošný plnobarevný tisk pro venkovní použití 
0 kovová očka pro zavěšení ` 

0 Zdvojení okrajů 

OLY ŠA 
ngäągęz lai\c\\l\ 

KAHLOVARSKÝ KRAJ \ 

19. -24. 1. 2020 

BOŽÍDI-if, Neklid, J8h0d0vá I0uk3, Fichtdbełg - Něm9ckO,SOk0IOV, OSIIOV. Karlovy Valy, Chdl, Mmänské Lázně 

Textilní „nekonečný“ banner 100 × 800 mm 
Síťová meshová folie navržená tak, aby v případě řazení jednotli\ıých bannerů vedle sebe (např. na 
Zátarasech pñ trasování tratí) motiv plynule navazoval. Počítá se S výrobou cca 500 běžných metrů. 
(Ve vizualizacích je Zatím použit banner Z původní verze - bude vyměněno.) 
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Muší křıdla 
34 ks musıch krıdel 

0 vıdıtelna plocha mınımalne 95 x 205 cm 0 soucastı musıho krıdla Je podstavec, tj deska S rotátorem vhodna do ınterıeru ı exterıeru

Ĺ 
QS29 
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Billboardová kampaň akce 
0 grafické zpracování bude v souladu S jednotnou graflkou akce 
0 klasický formát: 5,10 x 2,40 m 
0 na spodní hraně bílá linka - budou doplněna loga sponzorů či partnerů akce 
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CLV kampaň ZODM 2018 
0 grafické Zpracování bude v souladu s jednotnou graflkou akce 
0 tisk na city-light papír 
O Q 
0 formát: co city-light vitrin 
0 barevnost 4/0 
0 celko\/ý náklad: 20 ks 
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D. M DEE DOIĎÚ 
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OLY PMIDA Š* ž 

E021 DI. 
Nüfliv 
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Kıhvy vvy 
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Brožury akce 

Ý Ý _ 

ředmëtem teto dılčı častı veřelné Zakazky je grafıcke Zpracovanı tısk a dodanı (doprava) brozur o akcı ZIMNI OLYMPIADA DETI A MLADEZE 2020 
format 150 x 150 mm 
počet stran 60 stran bez obálky resp 64 stran vč obalky ` 

papır uvnıtr 135 g, lesklá křída 
papır Obalka, 200 g, lesklá křída, Obalka 1/O leskle lamıno 
vazba V1 2 skoby 
celko\ıy naklad 2 000 ks 

Grafickv vzhled bude konzultován S autorem obsahuhprebal dle klıcoveho vızualu 

oboustranná avers S vizuálem, na reversu vyrez uzemı (turıstıcká mapa) - pozor objednatel 
musı dodat mapovy podklad (tunstıcka mapa) 

0 celkovy naklad 2 000 ks 
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8ıATLoN A LYżAŘSKv 
ORIENYAČNI BSH 
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ODM 2020 RYCHLOBRUSLENI 
-Dznv KARLOVARSKY KRAJ 19-2412 20 KRASOBRUSLENI 
Kacvy Vary 
LEDNI HOKEJ ŠACHY 
EL KLÁVESYg 
LEDNI HOKEJ 
Miflansıe (name

O 
Cheb 

#odmgang 
#odm2020 
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0 Jahodova louka 

Karlovy Vary 

Marıanske Lazne
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Leták DL 

0 oboustranný 
0 celkový náklad: 5 000 ks 
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Olympllslıý dům v Hotelu Thermal 
(dopıowxııý pıogam a medaılový osvamoniáı) 

Olympijská vesnice - Boží Dar 
odm.o|ymp|c.cz/2020 
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Akreditační karty 
0 rozměry akreditačních karet: 150 x 100 mm 
0 počet karet: 3500 ks 

I 

I v ıı ıvva 0 amınace a vytvorenı uchytu pro reklamni Snuru na krk 
0 dodání reklamních šňůrek s karabinkou: 2 000 ks 

vvo 0 reklamní Snurky budou potištěny 
0 šířka šňůrky: 20 mm, jednostranný potisk, hladký povrh 
0 čelní stranu (akreditaci s fotkou a údaji) dodá objednatei jako výstup Z akreditačního systemu ` 
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Papírové propagační tašky s potiskem 
0 nák|ad:6000 ks 
0 bílá taška 
0 papírová taška se Zpevněným pohmatem a se složeným dnem 
0 potisk: více než 5 barev (název akce, loga) 
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Reklamní bannery pro zavěšení (velkoformát, např. 8 × 8 m) 
0 velkoformátové bannery S očky pro zavěšení (Thermal, Jáchymov, Boží Dar) 
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Elektronický banner pro weby 
0 různé velikosti i polohy dle Zadání
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Polep autobusu MHD Karlovy Vary 
Předmětem zakázkyje reklamní polep autobusu MHD Karosa C 734, Ikarus 412 nebo Ikarus 283. Tuto 
činnost Zaštiťuje pro MHD Karlovy Vary výhradně Společnost W & P EURONOVA S.r.o. jako exklusi 
marketingový partner. Je nutno domluvit přímo S nimi požadovaný rozsah a termín bran_dingu - c 

_vní 

ny zae pronájem pro Kraj by mohly být výrazně jiné, než pro komerčního partnera. Studio FRESH S.r.o. na základě těchto dohod zpracuje grafický návrh přímo do stanovených šablon, použity budou opět Základní 
klíčového vizuálu (kompozitní logo, claim, maskot, popř. loga partnerů.) 
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Polep osobních automobilů 
Předmětem Zakázky je reklamní polep osobního automobilů; typ a množství budou upřesněn 
grafický návrh bude zpracován přesně pro konkrétní typ vozu. 
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Puk pro lední hokej 

Propisovačka 

` ` ̌ “ 

Diplom 
Vzhled diplomu je koncipován na základě původního grafického návrhu autorky loga akce (veverky) 
Po dohoděje možno koncepci upravit tak, aby výsledek Zapadal do konceptu klíčového vizuálu. 
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Směrovka 
Variantně na výšku nebo našıř
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Zimní Olympiáda dětí a mládeže 2020 - kalkulace cen grafických prací a výroby 
POPIS GRAFICKÉ PRÁCE VÝROBA 

položka specifikace počet gra fika Kč 
hodin celkem počet Kč/ MJi 

výroba Kč 
celkem plakát A3 480 × 320 mm, 150g/K, 4/0 tisk 

1 700,00 1000 4,56 4 560,00 Iplakát A2 l420 × 594 mm, 150g/K, 4/0 (tis 

poznámka 

k
ł šl 1 700,00 100 2e,85l 2 685,00 elektronické 300x250, 160x600, 728x90, 320x100, dodánlv elektronické podobě, statickéi bannery 336x280, 300x600, 468×!-30, 250x250. animované 14 11 900,00 0 0,00 0,00 

banner 
reklamní plachta/ 

100× 200 cm, litý PVC banner 500 g/m2 kovová oka, zdvojené okraje 2 1 700,00 10 660,00 6 600,00 
banner 
reklamní plachta/ 

100× 300 cm, litý PVC banner 500 g/m2 kovová oka, zdvojené okraje Z 1 700,00 5 990,00 4 950,00l 

textilní banner 
ODM 

meshová folie, dodání 50 × 10 běžných délka 500 bm, výška 1m metrů, oka po půl metru na horní i spodni 
Straně, zesílený okraj, možno stříhat;

2 1 700,00 50 2 550,00 127 500,00 

muši křídla tvar Slza, 85×280, vč. podstavce a rotátoru vč. rotátoru a podstavce (čtverec) 4 3 400,00 34 3 100,00 105 400,00 bilboardová 
5. kampaň 1 x 2,4 m tisk

5 4 250,00 5 1 500,00 7 500,00 CLV kampaň city light papír 150g, 4/0, Backlit bezdřevý 
tisk papír, do vel. 115x175 cm 3 2 550,00 20 380,00 7 600,00 

brožura 150 ' V 
KL, vazba V1, 2 Skoby 

xlsomm 64 stran vč. Obáık obálka: 200g, KL, lamıno lesk 1/0. listy: 135g, 
48 40 800,00 2000 17,30 34 600,00 Iakredítačni karty Ikarta 150×100mm 

ltisk, laminace, děrování pro úchyt 4! 3 400,oo| 3500) 8,43) zz 5o5,00| 
šňůrka pro 
akreditaci S' 20 mm, dl. 90 cm, na krk, S karabínkou brand v barvách dle GM 1 850,00 3500 13,84 48 440,00 
stuha pro medaili š. 20 mm, dl. 90 cm, na krk, bez Zakončenl Sublimace, nesešitý atyp 1 850,00 550 16,72 9 196,00 
Thermal STĚNA In ga partnerů a ODM, soooxaasomm samolepa s logy, složení Z více pruhu (v 

grafice započten ı polep na mıstě) 3 2 550,00 1 7 140,00 7 140,00 
Thermal SLOUP lo 

„ . 1 . ga partnerů a ODM, Ggoxassomm samolepa, rez z šıre 00 cm (v grafıce 
Započten ı polep na místě) 4 3 400,00 8 1 428,00 11 424,00 Ibanner Thermal (80 0x8000mm, litý 510 g (tisk 6/0, oka po 50 cm - v rozích navic 2l 1 700,00 

I 1| ZO 480,ooI 20 480,OO| papírové tašky

0 
bílá papírová, laminované, Zp. dno, 

bar bavlněné ouško evný potisk (název, logo) 3 2 550,00 6000 24,85 149 100,00 
síťová plachta S oky V= 1m,Š=3m (max 8m), látkovina rozpočtováno pro rozměr 1m×6m 3 2 550,00 5 1 530,00 7 650,00 85 

ll- ro up 
materiál, látkové pouzdro 

×200cm, tyč, stojan, potisk na roll-up
3 2 550,00 10 1 800,00 18 000,00 gra b ODM K I _ 

3; 
ar OV 

stránek ODM v návaznosti na webové ve 
stránky ČOV a Karlovarský kraj 

fické Zpracování a spuštění WWW 
'mí hrubý odhadl rozsah prací a 

požadavků není Znám; nutno upřesnit 10 8 500,00 1 S0 000,00 50 000,00 

ODM 
auıopo pa n 

de 
d'S t› troi , 

Ika 10, 20 a 30 sekund
O 0, 00 6 2 000,00 12 000,00 polep autobusu 

MHD g' 
Pozor: tisk, polep a pronájem zajišťuje pro afický návrh dle schematu DPKV DPKV na základě Smlouvy výhradně W&P 
EURONOVA s.r.o. 

10 8 500,00 1 4 250,00 4 250,00 

LED Obrazovky in kostka v Realistic Areně, LED na TGM, Elitte, formačni smyčka - grafika a zpracování 
, _ ,

_ stary zımak (nutno upresnıt parametry) 0,00 4 5 500,00 22 000,00 

|
1 O8 800,00' 683 580,00 

ICELKEM bez DPH 
l I

y 792 380,00l


