
SMLOUVA o PARTNERSTVÍ

"SMART MOBILITY HACKHATON PRAGUE 2018"

Smluvní strany

Insane Business Ideas s.r.o.

sí_dlo: Praha 5, Drtinova 10, PSČ 15000

IC:_ 24818607

DIC: CZ24818607

zapsaná: v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 177158

zastoupená: Tomášem Studeníkem, MBA - jednatelem
bankovní spojení:

(dále jen "poskytovatel")

Operátor ICT, a.s.

Sídlo: Dělnická 213/12, Praha 7 — Holešovice, 170 00

Zastoupená: Mlchalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva

Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou představenstva

V_e věcech technického plnění:

ICO: 027 95 281

DIČ: gz02795ze1
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.

Císlo účtu:

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676

(dále jen "objednatel")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce, roku ve smyslu ust. š 1742 odst. 2 a násl. zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dale jen občanský zákoník), tuto

smlouvu o partnerství (dale jen jako “smlouva") :

Postavení poskytovatele

2.1. Poskytovatel je společnost s ručením omezeným, zabývající se mj. pořádáním vzdělávacích

a společenských akcí a odborných kurzů v oblasti inovací a řešení pro Smart City a je

zakladatelem a pořadatelem projektu „CEE Hacks“, zaštítěným prlmátorkou hlavního města

Prahy, a s tím souvisejících hackhatonů, workshopů, konferencí a dalších doprovodných akcí.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je propagace objednatele, zajištění jeho účasti na samotné akci a

zprostředkování kontaktů na přihlášené účastníky v rámci projektu „Smart Mobility Hackathon

Prague 2018" v termínu 6. — 8. 4. 2018.

Poskytovatel se zavazuje pro objednatele zajistit reklamní, zprostředkovací a konzultační služby

v rozsahu a způsobem jak uvedeno dále. Objednatel za tyto služby zaplatí cenu ve výši a

formou jak uvedeno dále. Závazek poskytovatele je splněn, jestllže poskytne objednateli

sjednané služby a předá o tom písemnou závěrečnou zprávu včetně dokumentace, kterou se

zavázal pro objednatele vyhotovlt (dale jen jako "dokumentace"). Závazek objednatele je

splněn, pokud uhradí sjednané plnění na účet poskytovatele.

Poskytovatel poskytuje objednateli bezúplatně licenci - oprávnění k výkonu práva dokumentaci

dle předchozího odstavce užít, a to dnem jeho předání podle této smlouvy. Tato licence je
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Závazky stran a cena plnění

Poskytovatel se zavazuje zajistit veškeré plnění v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 k této

smlouvě.

Dokladem o splnění závazku poskytovatele bude písemná závěrečná zpráva, kterou

poskytovatel předá objednateli nejpozději do 14 dnů od uskutečnění akce. Součástí zprávy bude

veškerá další dokumentace, kterou se poskytovatel zavázal pro objednatele vyhotovit.
Cena za poskytované služby je sjednána ve výši 45 000 Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun

českých) bez DPH. Zhotovitel je oprávněn k ceně Díla připočíst DPH ve výši stanovené

v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „ZDPH"), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). DUZP se

rozumí den předání a převzetí závěrečné písemné zprávy.

Cena dle této Smlouvy je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a obsahuje veškeré

nutné náklady k řádnému poskytování služeb včetně nákladů souvisejících. Poskytovatel bere

na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy na ceny.

4.5. Cena bude objednatelem hrazena bankovním převodem na bankovní účet poskytovatele,

na základě daňového dokladu vystaveného v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,

v platném znění, a to nejdříve po protokolárním předání a převzetí písemné závěrečné

zprávy dle odst. 4.2. této Smlouvy. Protokol o předání a převzetí tvoří nedílnou součást

daňového dokladu.

4.6. Splatnost daňového dokladu dle této Smlouvy se sjednává na třicet (30) dnů ode dne doručení

objednateli. Nebude-li daňový doklad obsahovat výše uvedené náležitosti nebo bude

obsahovat údaje chybné, je Objednatel oprávněn vrátit jej poskytovateli k opravě bez

jeho úhrady, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. V takovém

případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného daňového

dokladu.

4.7. Úhradou ceny se pro účely této Smlouvy rozumí den, kdy byla finanční částka odepsána

z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.

Sankce

V případě, že poskytovatel nesplní některou z povinností stanovených v odst. 4.1., má

objednatel právo na smluvní pokutu, a to ve výši 1.000, - Kč za každou nesplněnou

povinnost jednotlivě s výjimkou případů, kdy objednatel nedodal potřebné podklady v

dohodnutém termínu.

Při prodlení s úhradou ceny dle Smlouvy je Objednatel povinen zaplatit poskytovateli zákonný
urok z prodlení.

Smluvní pokuty budou splatné ve lhůtě patnáct (30) kalendářních dnů po doručení výzvy k

jejich zaplacení.

neomezená co do množství, rozsahu, času a území a poskytovatel ji poskytuje jako licenci

nevýhradní a na dobu neurčitou. Licenční odměna je již započtena v ceně dle čl. 4 této

Smlouvy.
Poskytovatel odpovídá objednateli za bezvadnost práv nabytých touto Smlouvou, zejména za

to, že užitím dokumentace nedojde k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému

porušení právních předpisů.



Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran, právní vztahy a poměry vyplývající, vznikající a související

s touto smlouvou se řídí ustanoveními této smlouvy a občanským zákoníkem.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018, vyjma případu, kdy dojde k umístění či

jinému zveřejnění loga objednatele na webových stránkách v souvislosti s předchozím plněním

dle této smlouvy; cena za takové plnění je již započítána v ceně dle odst. 4.3. této smlouvy a

nepovažuje se za nové plnění.

Všechna oznámení, která se vztahují k plnění této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé

smluvní straně doručena v listinné podobě na adresu jejího sídla nebo v elektronické podobě

na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktních osob..

Kontaktními osobami jsou:

,

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Učinnosti Smlouva

nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

ve znění pozdějších předpisůTato smlouva je vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech, z

nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. Její obsah lze doplňovat či měnit

jen písemně, chronologicky číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních

stran.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že jejímu obsahu řádně

porozuměly. Prohlašuji, že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a

vážné vůle a že smlouva není uzavírána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro

některou z nich. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 Obsah plnění.
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Příloha č. 1

Industry Partner - cena 45 000 Kč bez DPH

Vizibilita v místě konání (umístěním loga, rollupu, a pod)
Možnost určit 1 problém-cíl pro Hackhaton

Uvedení ve všech on-line i offline komunikačních kanálech Hackhatonu (logo, link, název) v období

15.2 - 30.4 (www.ceehacks.com, sociální sítě FB, Twitter, Instagram CEE Hacks, logo v prezentaci,

plakát akce v místě konání, visačky pro účastníky hackathonu, pozvánky na závěrečné slavnostní

vyhlášení)

Možnost vlastnich 5 mentorů

Možnost nominovat člena poroty
Účast 5 zástupců po celou dobu Hackhatonu

Rozhodování o účasti přihlášených formou hlasování

Poskytnutí databáze přihlášených k dalším účelům

Možnost nabídnout vlastní cenu účastníkům

Sepsání 1 PR článku s uvedením jména partnera hackathonu a rozeslání přes mediální partnery

Tyínternety.cz a Economia a další Sít'ové partnery na www.ceehacks.com

Medializace prostřednictvím všech mediálních a síťových partnerů Hackhatonu

Poskytnutí fotografa během akce a zhotovení kompletní fotodokumentace

Natočeni minidokumentu ve stopáži 7-10minut o Hackhatonu - dokument v obdobném formátu

jako je umístěn na www.ceehacks.com, ve kterém bude uvedeno logo partnera a natočen jeho

zástupce. Dokument bude k dispozici pro partnera k libovolnému dalšímu využití v rámci

komunikace.


