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Rámcová smlouva o provádění tiskových prací


Objednatel: 	Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7, č.p. 1245, PSČ 702 00
IČO: 47673168, DIČ: CZ47673168, společnost zapsána v OR KS v Ostravě – oddíl B, vložka 609
zastoupen: 	Ing. Tomáš Kolárik, statutární ředitel
a
zhotovitel:	X-MEDIA servis s.r.o.
IČO: 27762297
		se sídlem U Cementárny 1171/11, Ostrava - Vítkovice, 703 00
        		bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 	č. ú. 209630206/0600


uzavřeli níže uvedeného dne
tuto   r á m c o v o u   s m l o u v u 

	Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek, za kterých bude zhotovitel po dobu účinnosti této smlouvy objednateli průběžně dodávat tiskové práce ve specifikaci určené objednatelem. 
	Zhotovitel bude dílo provádět na základě jednotlivých dílčích objednávek objednatele dle této rámcové smlouvy. Objednávky budou zhotoviteli zadávané prostřednictvím emailu.
	Tato rámcová smlouva je uzavírána na dobu určitou do 31. 12. 2018.  
	Termín dílčího plnění, tj. splnění jedné zakázky, bude vždy dohodnut při objednávce dílčího plnění.
	Zhotoviteli náleží za řádně poskytnuté plnění cena stanovená podle jednotkových cen zhotovitele uvedených v jeho cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. 
	Cena díla (dílčích zakázek) bude vyúčtována vždy po realizaci dílčí zakázky daňovým dokladem (dále též jen „faktura“) vystaveným zhotovitelem. Fakturu v den jejího vystavení odešle zhotovitel objednateli na email: durajova@arr.cz nebo doručí osobně na uvedenou adresu objednatele. Splatnost faktury je sjednána v délce 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhrada bude prováděna na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře.
	Faktury budou mít všechny náležitosti, jak je pro daňový doklad požaduje zákon o DPH, příp. jiné právní předpisy. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat částku odpovídající DPH dle platných právních předpisů.
	Zhotovitel je při provádění díla vázán pokyny objednatele uvedenými v objednávce. 
	Dílo musí být zhotovitelem dodáno bezvadné. V případě vad díla není objednatel povinen od zhotovitele převzít ani tu část díla, která je bez vad. 
	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho předáním objednateli na adrese jeho sídla, popř. v jiném místě určeném objednatelem.
	Pro vztahy neupravené touto rámcovou smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku. 
	Tato rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
	Tato rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Objednatel se zavazuje k uveřejnění této rámcové smlouvy v registru smluv postupem dle § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného dokladu po jejím uzavření.


V Ostravě dne __________________. 


_____________________________					_____________________________
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.					X-MEDIA servis s.r.o.
Ing. Tomáš Kolárik							Jakub Sedláček
statutární ředitel

