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Smlouva o spolupráci

uzavřená podle ustanovení §1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále

jen „Občanský zákoník“)

|. Smluvní strany

Poskytovatel: Veletrhy Brno, a.s.

Zapsán: Krajský soud v Brně, oddíl B vložka 3137

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika

Zastoupen: ing. Michalisem Busiosem, ředitelem MSV

č: 25582518

DIČ: CZ 25582518

(Dále jen Poskytovatel)

a

Objednatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupena: prof. Ing. lvem Hlavatým, Ph.D., děkanem

IČ: 61989100

DIČ: CZ61989100

(Dále jen Objednatel)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku pro účely úpravy vzájemných vztahů tuto smlouvu

2.1

2.2

3.1

o spolupráci (dále jen Smlouva)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran v rámci účasti Objednatele na

akci Poskytovatele.

Poskytovatel se zavazuje zabezpečit podmínky pro prezentaci Objednatele v rámci

akce „61. Mezinárodní strojírenský veletrh“ (dále jen „akce“), který se uskuteční

vtermínu 7. — 11. října 2019 na Brněnském výstavišti. Poskytovatel se zavazuje

poskytnout Objednateli následující plnění:

- výstavní plochu v pavilonu Z o velikosti 70 m2,

— zveřejnění zápisu vystavovatele v elektronickém a tištěném katalogu a v průvodci

návštěvníka.

- vystavovatelské průkazy v počtu 5 ks

- další dojednané služby, které mohou vyplynout při přípravě prezentace Objednatele

a budou řešeny se souhlasem obou stran Dodatkem ke smlouvě.

III. Doba plnění

Předmět této smlouvy dle čl. ll bude realizován v době od podpisu této smlouvy

do 20. října 2019.
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4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

IV. Cena plnění a fakturace

Cena finančního plnění, kterou uhradí Objednatel Poskytovateli, je stanovena

dohodou, ato ve výši 207.000,- Kč (slovy: dvěstěsedmtisickorun českých). Ktéto

ceně bude připočtena DPH dle platné legislativy. Za tuto cenu Poskytovatel zajistí

Objednateli plnění dle článku Il této smlouvy.

Po přijetí přihlášky Objednatele bude Poskytovatelem vystavena zálohová faktura

ve výši registračního poplatku a 20% celkové ceny včetně DPH. Zálohová faktura

bude Objednatelem Poskytovateli uhrazena se splatností 14 dnů.

Pro případ, že Poskytovatel nebude schopen plnit závazky, a to v souhrnu

i jednotlivě, touto smlouvou vzniklé, případně že akce nebude uskutečněna,

je povinen vrátit bez zbytečného odkladu poměrnou část přijaté částky nebo tuto

částku v plné výši.

V. Práva a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli všechny potřebné podklady

pro realizaci předmětu plnění dle čl. II této smlouvy.

Objednatel se zavazuje respektovat ustanoveni Všeobecných podmínek účasti.

Každá smluvní strana je oprávněna písemně vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní

doby v případě hrubého porušení Smlouvy.

Poskytovatel a Objednatel mohou od této Smlouvy také písemně odstoupit z důvodů

a postupem uvedeným v §2001 - 2005 Občanského zákoníku v platném znění

s výpovědní dobou 30 dnů.

VI. Ostatni ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti podepsáním oběma smluvními stranami a uzavírá

se na dobu určitou, tj. do dne 31. prosince 2019.

Pověřenými osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy

jsou:

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Změny a dodatky této smlouvy jsou platné pouze v písemné formě, postupně

číslované a podepsané všemi smluvními stranami.

Nestanovi-li tato smlouva jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran

ustanoveními občanského zákoníku.

Strany smlouvy prohlašuji, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by uzavření

smlouvy bránily, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že ji řádně

přečetly a porozuměly jejímu obsahu, a že ji uzavírají v dobré víře prosty jakékoli

formy tísně či nátlaku, a že smlouva neobsahuje nápadně nevýhodná ustanovení

pro žádnou z nich. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý má platnost originálu, z nichž

každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
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V Ostravě dne 10. dubna 201

Objednatel

prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

děkan

Fakulty strojní Vysoké školy báňské —

Technické univerzity Ostrava

 

V Brně dne 10. dubna 2019

 

Poskytovatel

Ing. Michalis Busios

ředitel
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