Rámcová smlouva o propagaci a reklamě
uzavřená dle§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Nemocnice Litoměřice, a.s.
se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
zastoupená představenstvem a.s. ve složení:
Ing. Radek Lončák, MBA- předseda představenstva
Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA- člen představenstva
MUDr. Jaroslav Pršala- člen představenstva
IČ: 06199518
DIČ: CZ06199518
zástupce pro jednání a podporu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
e-mail: xxxxxxxxxxx@nemocnice-lt.cz
Bank. spojení: xxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen objednatel)
a
APSK s.r.o.
Se sídlem: Na Parukářce 1933/10, Žižkov, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Petr Švadlena - jednatel
Jiří Michalec - jednatel
IČ: 27867706
DIČ: CZ27867706
Bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen dodavatel)
společně též „smluvní strany"
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Rámcovou smlouvu o propagaci a reklamě
I.

Předmět smlouvy

1.

Touto smlouvou se smluvní strany dohodly, že dodavatel bude propagovat objednatele
formou inzerce v regionálním a celorepublikovém tisku a navrhne společenské akce, na kterých
bude formou reklamy propagovat technické vybavení objednatele, které umožňuje poskytování
zdravotních služeb na vysoké úrovni a dále bude inzerovat možnosti pracovních zařazení na
jednotlivých odděleních, kde je poskytována zdravotní péče, a to na základě samostatných
objednávek.

2.

Dodavatel bude aktivně vyhledávat potenciální uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém
zařízení objednatele, a to zejména zdravotnických pracovníků (absolventů škol i osob již pracovně
činných ve zdravotnictví), podle konkrétních požadavků objednatele.

3.

Předmětem smlouvy bude dále zejména realizace personální inzerce spojená s propagací
nemocnice, náborové aktivity v systému vzdělávání nových zdravotnických pracovníků středních,
vyšších odborných i vysokých škol (lékařské profese a nelékařští zdravotničtí pracovníci).
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4.

Podrobný rozsah plnění v rámci partnerské spolupráce smluvních stran bude specifikován
jednotlivými objednávkami na vyhledávání nových zaměstnanců a pacientů (plánované výkony
dle kapacit objednatele), které upřesní objednatel v průběhu tohoto smluvního vztahu.

S.

Za provedení díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, předem uvedenou
v akceptaci jednotlivých objednávkách.
li. Účel smlouvy

1.

Účelem této smlouvy je zajistit propagaci objednatele, jako zavedeného poskytovatele
zdravotních služeb v regionech Litoměřicka, Teplicka, Ústecka a Lounska.

2.

Účelem této smlouvy je dále spolupráce dodavatele s určeným zaměstnancem objednatele
při poskytování podkladů pro propagační články, u kterých následně dodavatel zajistí jejich
uveřejnění.
Ill. Cena a platební podmínky

1.

Smluvní strany se dohodly na odměně za propagaci a reklamu podle požadovaného rozsahu v
jednotlivých objednávkách.

2.

Plnění ze strany objednatele bude realizováno na základě faktur vystavených dodavatelem po
realizaci propagačních aktivit podle této smlouvy, přičemž každá faktura bude vystavena se
splatností xx dnů od data jejího vystavení.
IV. Vedlejší ujednání

1.

Dodavatel se zavazuje pořídit a předat objednateli dokumentaci prokazující řádné plnění
jeho propagačních aktivit v rozsahu stanoveném v čl. I. a li. této smlouvy.

2.

V případě, že dokumentace nebude objednateli řádně předána ani 30 dnů po dni realizace
propagační aktivity dle objednávky, je objednatel oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit.
V takovém případě je dodavatel povinen vrátit objednateli již uhrazenou odměnu v plné výši, a
to nejpozději do xx dnů ode dne, kdy písemné odstoupení objednatele obdrží.
V. Všeobecná a závěrečná ustanovení

1.

Smlouva je platná dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinná dnem uveřejnění
postupem podle zákona číslo 340/2015 Sb. o registru smluv.

2.

V otázkách neupravených touto smlouvou se právní vztahy mezi smluvními stranami řídí
příslušnými ustaveními občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují případné spory z této
smlouvy řešit nejprve smírnou cestou. V případě, že se nepodaří spory vyřešit, bude spory řešit
věcně a místně příslušný obecný soud české republiky podle sídla strany žalované.

3.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom oboustranně podepsaném vyhotovení.

4.

Tato smlouva bude doplňována či měněna pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými,
dodatky.

S.

Strany smlouvy prohlašují, že právní jednání, které je upraveno v této dohodě, svým účelem
a obsahem odpovídá vůli obou smluvních stran, není v rozporu s dobrými mravy ani s platným
právním řádem české republiky.

6.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují a svými podpisy stvrzují, že se s obsahem
smlouvy řádně seznámili a nemají k němu žádných připomínek či výhrad.

V Litoměřicích dne 9. 4. 2019
za objednatele

Ing. LONČÁK Raélek, MBA
předseda představenstva
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V Praze dne 9. 4. 2019

