
A 52/2018Číslo Smlouvy: .............

SMLOUVA O DÍLO
na Správu facebookového účtu

uzavřená mezi smluvními Stranami dle ustanovení § 2586
a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v plném Znění

t ıııııııııııgıııflııııııııııul IWIIIvTechnické sítě Brno, akciová spo ecnos B
Adresa: Barvířská 5, 602 00 Brno

~ 1 7 -10- 2018
Došlo DNE

IČ:ˇ 25512285
DIC: C225512285
Spisová Značka: Oddíl B, Vložka 2500, OR vedený u Krajského Soudu v Brně

dále jen objednatel

a

MARCO reklamní agentura, spol. s r.o.
Adresa: Palackého třída 186, 612 00 Brno

IČ;ˇ 60702265
DIC: CZ60702265
Spisová Značka: oddíl C 14776, OR vedený u Krajského Soudu v Brně

dále jen zhotovitel

II.
Předmět smlouvy

Předmětem Smlouvy je:
- Správa facebookového účtu v rozsahu Zahmující on-line dozor a

okamžité reakce na komentáře, vkládání postů a Zpráv (cca 1x týdně), tvorba témat,
Zpracování a úpravy obsahu.



III.
Doba plnění

Smluvní Strany Se dohodly na průběžné realizaci zakázky Od října 2018 do prosince
2019.

IV.
Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat informace o provádění díla
a chránit zájmy objednatele.

. Zhotovitel je povinen Zhotovit předmět plnění v Souladu Se Zadáním ve Smlouvě.
Případné Změny a odchylky je povinen předem konzultovat s objednatelem a provádět
případné Změny jen S jeho souhlasem.

. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění Zakázky Za škody Způsobené porušením
Svých povinností podle této Smlouvy, za Zneužití předaných podkladů a dat.

. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy a požadovat
odstranění Zjištěných nedostatků.

V.
Cena díla

. Objednatel Se Zavazuje Za dílo dle čl. II této Smlouvy po jeho řádné realizaci Zaplatit
částku ve Výši:
Měsíčně bez DPH ................................................................ 15.000,- Kč
DPH 21% ........................................................................ 3.150,- Kč
Měsíčně celkem vč. DPH ...................................................... 18.150,- Kč

. Zhotovitel je plátcem daně, což prokazuje předložením osvědčení 0 registraci plátce
daně z přidané hodnoty.

VI.
Platební podmínky

. Cena Za Zprávu facebookového účtu je účtována měsíčně formou vystavené faktury -
daňového dokladu. Příslušná faktura Za dané období bude zaslána objednateli
elektronicky vždy do 3 dnů následujícího měsíce.

. Faktura bude obsahovat tyto údaje
- identifikaci objednatele a Zhotovitele, Sídlo, IČ, DIČ
- číslo faktury
- den vystavení a den Splatnosti faktury
- označení banky a č. účtu, na který bude částka Zaslána
- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace)

. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude
obsahovat nesprávně či neúplné údaje. Vtakovém případě Se přeruší plynutí lhůty
splatnosti a nová lhůta Splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury
objednateli.

. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.



VH.
Ukončení smluvního vztahu výpovědí

Smlouva může být vypovězena oběma stranami bez udání důvodu.
. Výpovědní lhůta je Stanovena na 1 měsíc ode dne doručení písemné výpovědi.

VIII.
Závěrečné ustanovení

Smluvní Strany Shodně prohlašují, že došlo k dohodě V celém rozsahu Smlouvy.
. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání Smluvními stranami, účinnosti

pak dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru Smluv postupem dle Zákona č.
340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování
těchto smluv a registru Smluv (Zákon o registru smluv), její zveřejnění zajistí
objednatel.

. Právní vztahy mezi účastníky této Smlouvy V ní neuvedené se upravují příslušnými
ustanoveními občanského Zákoníku 89/2012 Sb. a právními předpisy Ceské republiky.
Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou číslovaných
písemných dodatků k této Smlouvě oboustranně podepsaných.
Tato smlouva je vyhotovena Ve dvou Stejnopisech, Z nichž každá smluvní Strana
obdrží po jednom Vyhotovení.

v ł.
Datum.. .don/io.. . .iPAQ...... Datum.. „4 Il“. .ÍÍQ . .2.942.....

Za Technické sítě Brno Za MARCO reklamní agentura
akciová společnost spol. s r.o.

jednatel




