
Smlouva o partnerství s Fakultou stavební VŠB-TU Ostrava

ouladu s ustanovením § 1746/2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

č.: 1862010
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Objednatel:

Obchodníjméno: S u b t e r r a a.s.

Zastoupen:

představenstva

Sídlo: Koželužská 2246/5 Praha 8 — Libeň, PSČ 180 00

IČO: 45309612

DIČ: CZ45309612

Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu:_

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1383

a

Zhotovitel:

Obchodníjméno: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Fakulta: stavební

Jednající: V , děkan fakulty stavební

Sídlo: 17. listopadu 15/2172, Ostrava — Poruba, 708 33

IČO: 61989100

DIČ: C261989100

Bankovní spojení:F

ID datové schránky: j v

uzavírají tuto

SMLOUVU

PREAMBULE

Objednatel, který má zájem na zvyšování image svého obchodního jména a rozvinutí spolupráce s Fakultou

stavební VŠB—TU Ostrava, uzavírá tuto smlouvu o partnerství.

|. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že vrámci programu Partnerství s Fakultou stavební stupně č. 2 umožní objednateli

využití benefitů specifikovaných v článku ||. této smlouvy.

Il. Benefity partnerství

. umístění 1ks posterů na chodbách fakulty (3 m2) (výroba posteru na účet partnera)

. logo s aktivním odkazem v sekci „Partneři fakulty"

. zveřejnění oznámení na profilu FAST na Facebooku (2x za semestr)

. zveřejňování nabídky pracovních příležitostí na webu fakulty (max. 12 nabídek)

. logo ve sbornících konferencí

. umístění roll—upu na konferenci

. vypsání témat závěrečných prací, konzultant práce může být z organizace partnera

. možnost umístění tiskovin v prostorách fakulty při konání akcí (zejm. konference)

III. Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost a dodat podklady a prezentační materiály

umožňující propagaci a rozvoj spolupráce ve smyslu článku ll. této smlouvy.

 



Objednatel se zavazuje provést úhradu za propagaci dle této smlouvy ve výši 50 000,— Kč (slovy padesáttisíc

korun českých) + DPH v zákonem stanovené výši dle zákona č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty na

základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Splatnost daňového dokladu je 30 dní od data vystavení.

Doručovací údaje pro fakturu: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8 nebo pouze elektronicky

na email faktury©subterracz a v kopii na_Do poznámky v textové části faktury uvede

Pronajímatel „středisko 609907”.

IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení grafické návrhy všech umístění loga objednatele dle článku ||. této

smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje umožnit zástupci společnosti objednatele kontrolu umístění reklamního posteru (viz

článek ||. této smlouvy) a případně zajistit požadovanou nápravu zjištěných nedostatků.

Osobou oprávněnou jednat v těchto věcech za objednatele je_email:

IV. Účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou do

31. 3. 2019.

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem.

V. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu s tím, že strana objednatele obdrží dvě

vyhotovení a strana zhotovitelejedno vyhotovení této smlouvy,

Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou oboustranně potvrzených písemných

dodatků k této smlouvě,

Vztahy touto smlouvou neupravené podléhají režimu obecně závazné právní úpravy.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, Smlouvu si přečetli

a s jejím obsahem souhlasí.

Za objednatele Za zhotovitele

V Praze, dne: 7/47. .j. ()(/off VOstravě, dne: „Já;j „gp/ff"

člen představenstva

Člen představenstva

  

 




