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SMLOUVA č. R123

1, Kraj Vysočina, se sídlem Jihlava, Žižkova 57
PSČ 587 33
IČO: 70890749, DIČ: CZ7G890749, 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
Číslo účtu; 4050005000/6800, zastoupená 
Hejtmanem Kraje Vysočina, MUDr. Jiřím Běhounkem, k 
podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Franěk, 1. 
náměstek hejtmana 
(dále jen objednatel)

2. Romax agentura - Romax produkce, s.r.o., se sídleni v Praze 9.
Hej nicka 115/8,
PSČ 190 00, IČO : 053 85 334,
DIČ: CZ 05385334, bankovní spojení 
ČS, a.s. č.ú.: 4243923369 / 0800, zastoupená 
jednatelem Romanem Mínaříkem 
(dále jen dodavatel)

I.
Předmět smlouvy

a) Dodavatel se zavazuje zajistit služby videotechnické, osvětlovací a videopráce na
akci „MOSTY 2018“, kterou objednatel spolupořádá dne 28. března 201Q od 15.00 do 
18.00 hod. v hotelu Atom v Třebíči. .f.

b) Dodavatel se zavazuje výše uvedené služby provádět maximálně zodpovědně, 
technické zařízení a mobiliár instalovat v dostatečném předstihu před akcí a řádně 
obsluhovat zařízení po celou dobu akce pořádané odběratelem. Aby dodavatel mdlí 
splnit instalaci techniky včas, zajistí objednavatel dodavateli přístup do sálu hotelu 
Atom již 27. 3. 2019 v 10 00 hod.

II
Věcné podmínky plnění předmětu smlouvy

a) Dodavatel instaluje techniku včetně obsluhy a dopravy.

b) Dodavatel nese plnou zodpovědnost za škody způsobené objednateli 
nefunkčností dodaného technického zařízení.

c) Dodavatel nese plnou odpovědnost za obvyklou kvalitu funkce dodaného technického 
zařízení a dalších dodávaných služeb.



ill
Cena a platba

a) Veškerý mobiliář, technika a obsluha jsou vyčísleny na 149.500,- Kč, slovy
Jednostočtyřicetdevěttisícpěísetkorunčeských.

b) Nedílnou součástí této smlouvy je cenová kalkulace jako příloha č. 1.

c) Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli jednu fakturu vystavenou za celou službu dle 
přiložené cenové kalkulace po dni zdanitelného plnění a se splatností 14 dní od dne 
vystavení faktury.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních! 
stran a účinností dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona a 
340/2015 8b,, o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňováni
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

3. Objednatel a dodavatel sjednávají tuto smlouvu na základě svobodné vůle a na 
důkaz připojuji podpisy zástupci obou smluvních stran,

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platnosti originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jeden.

5. Smlouvu Je možné měnit jen písemně sjednanými dodatky k této smlouvě, 
odsouhlasenými a podepsanými oběma stranami.

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s 
touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim: 
byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

V Jihlavě dne 26. 3. 2019

t

Mgr. Pavel Franěk 
1. náměstek hejtmana jednatel
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Příloha č, 1

produkce 
wwwjimm.cz

Cenová kalkulace akce MOSTY 2018 
Třebíč 28, 3, 2019

Pódium 12 x 3 ro x 0,2 m potažené kobercem + nájezd pro invalidní vozíky 
LED velkoplošná obrazovka 10 x 3 m P4, s příslušenstvím a suportem 
Support pro světla přední 
Super! pro světla zadní
Osvětlení běžné - 4 ks reflektory ARR! 2000 + simívače, bodový refíkior RJ 2500 na 

stativu
Efektové osvětlení - 4 ks T rampa s reflektory LED PAR 63, 8 ks moving head Wash,

4 ks moving head Spot, 20 ks LED BAR vana bezdrái, Avoiítes, DMX a 230 V kabeláž 
Pořízení neupravovaného videozáznamu z akce 
Sestřih neupravovaného záznamu na krátký dokument, film 
Praktikábly + skirt 6 x 3 m + schod pod režii

Přípravné práce video - příprava a sestavení videomateriálů pro LED obrazovku
Montáže, stěhování a demontáže
Videotechnik
Osvětlovač
Volný technik po dobu akce 

Doprava NA, DA a OA x 2 x 175 km 

Celkem akce
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m

5 950 Ke 
40 000 Kč

4 800 Kč 
3 800 Kč

3 000 Kč

20 550 Kč
5 500 Kč 
8 800 Kč
1 550 Kč

14 800 Kč 
18 500 Kč

2 500 Kč
2 500 Kč
2 200 Kč

15 050 Kč 

149 500 Kč
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