SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ REKLAMNÍCH SLUŽEB
S02/2018

První smluvní strana:
Obchodní firma:
SIKO KOUPELNY a. s. 
Identifikační číslo:
26065801
Sídlo:
Skorkovská 1310, Praha 9 - Kyje, PSČ: 198 00
Registr:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9124
Zastoupená:
Bc. Tomášem Valou, místopředsedou představenstva
(dále Klient)
a
Druhá smluví strana:
Obchodní firma:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Identifikační číslo:
68407700
Sídlo:
Thákurova 7, Praha 6
Registr:
veřejná vysoká škola zřízená zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb.
Zastoupená:
Ing. Miroslavem Vlasákem, tajemníkem
(dále ČVUT)
uzavírají tuto Smlouvu o poskytování reklamních služeb (dále jen jako Smlouva):

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:
Článek 1
PŘEDMĚT SMLOUVY
	ČVUT se touto Smlouvou zavazuje provádět pro Klienta reklamu, v rozsahu a způsobem stanoveným dále v této Smlouvě, mimo jiné za účelem posílení efektivní prezentace značky a produktů nabízených Klientem. Reklamou se pro účely této Smlouvy rozumí prezentace loga, obchodního jména, služeb a výrobků Klienta.


	Klient se touto Smlouvou zavazuje poskytnout ČVUT zboží či služby ze sortimentu vybavení koupelen v hodnotě stanovené dále v této Smlouvě za podmínek stanovených touto Smlouvou.



Článek 2
REKLAMA 
	ČVUT se touto Smlouvou zavazuje provádět po dobu trvání této smlouvy pro Klienta reklamu, a to následujícím způsobem a v následujícím rozsahu:


	ČVUT se touto Smlouvou zavazuje zajistit pro Klienta umístění cedulek s  nápisem „koupelnové vybavení poskytla společnost“ a logo „SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ“. ČVUT se zavazuje zajistit Klientovi možnost kontroly plnění tohoto bodu. 
	ČVUT dává Klientovi souhlas s využitím fotografií vybavených prostor v PR kampani jako referenčního projektu. Uveřejnění fotografií s logem ČVUT je možné pouze s předchozím písemným souhlasem proděkana pro rozvoj a vnější vztahy Klienta.


	Klient prohlašuje, že s umístěním svých log dle čl. 2 této smlouvy souhlasí.


	Smluvní strany touto Smlouvou sjednávají, že reklama provedená ze strany ČVUT  na základě této Smlouvy má hodnotu 388.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát osm tisíc korun českých) + plus příslušná sazba DPH.


	ČVUT si vyhrazuje právo odmítnout provedení reklamy dle tohoto článku bez jakékoliv náhrady v případě, že by takovým provedením byla jakkoliv narušena práva třetích osob vyplývající z duševního vlastnictví, a to bez jakékoliv náhrady.


	ČVUT si rovněž vyhrazuje právo odmítnout provedení reklamy dle tohoto článku bez jakékoliv náhrady v případě, že by takovým provedením mohlo být narušeno dobré jméno ČVUT.


Článek 3 
KOUPELNOVÉ VYBAVENÍ
	Klient se zavazuje dodat ČVUT koupelnové vybavení pro realizaci místnosti D1002a D1003 dále místnosti D2130 a2131dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy v celkové hodnotě po slevě 388.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát osm tisíc korun českých) + příslušná sazba DPH a to nejpozději do 21.12.2018.  O předání Vybavení bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.


Článek 4
SMLUVNÍ ODMĚNA
	Reklama poskytovaná ze strany ČVUT, jakož i Vybavení dodané Klientem bude smluvními stranami vyúčtováno následovně:

ČVUT se zavazuje po uzavření této Smlouvy vystavit za Reklamu příslušný daňový doklad opatřený doložkou „neproplácet – zápočet“ splňující všechny zákonem stanovené náležitosti znějící na částku ve výši 388.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát osm tisíc korun českých) + DPH z této částky se lhůtou splatnosti 31. 12. 2018.

Klient se zavazuje vystavit za Vybavení dodané ČVUT příslušný daňový doklad opatřený doložkou „neproplácet – zápočet“ splňující všechny zákonem stanovené náležitosti po uzavření smlouvy se lhůtou splatnosti 31.12.2018.




Článek 5
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
5.1 Smluvní strany označují informace, které si při uzavírání této Smlouvy a v souvislosti s ní poskytly, za důvěrné.

5.2. Veškeré změny či doplňky této Smlouvy je možné činit pouze písemně. Tuto Smlouvu je možné zrušit pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

5.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou (bez možnosti výpovědi), a to na dobu do 31.12.2028. 

5.4. Klient je oprávněn od této Smlouvy odstoupit výlučně v následujících případech:

	ČVUT poruší jakoukoli povinnost vyplývající z této Smlouvy a závadný stav neodstraní ani ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne, kdy bude na její existenci písemně upozorněna Klientem; nebo

Bude rozhodnuto o zrušení ČVUT podle § 5 odst. 1 zákona o vysokých školách 

ČVUT je oprávněno od této Smlouvy odstoupit výlučně v následujících případech:
	Klient poruší jakoukoli povinnost vyplývající z této Smlouvy a závadný stav neodstraní ani ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne, kdy bude na její existenci písemně upozorněna ČVUT; nebo

Bude rozhodnuto o zrušení Klienta a o jeho likvidaci; nebo
Vůči Klientovi bude zahájeno insolvenční řízení ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů České republiky (s výjimkou případů, kdy je insolvenční řízení zahájeno na základě zjevně nedůvodného nebo šikanózního insolvenčního návrhu třetí osoby).
Odstoupení od této Smlouvy musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti dnem jeho doručení adresátovi. 
5.5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom originálním vyhotovení. 

5.6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí ČVUT; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace uvedené ve smlouvě za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné neuveřejnit podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu kontraktačního procesu.

V Paze dne______________				V Praze dne______________

_______________________			         _______________________________
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
SIKO KOUPELNY a.s.

Ing. Miroslav Vlasák, tajemník

Bc. Tomáš Vala, místopředseda představenstva



