
Karlovarské městské dívadlo o.p.s.
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
z iejstříku obecně prospěšných společnosti,

ťcťž%e;h4o[íg:j%Eg_ůo±g~eEEL::ŽÍ=Í==ť_::=ť=ť2L.__~_~_
bankovní spojení:
zastoupené: Danou Neumamovou, ředitelkou
(dálejen„dodavatel")nastranějedné.

a

INTER spa service s.r.o.
Zahradní 2125/7,  36001 Karlovy Vary

]Z?S2#7š;?3Ch°dnímrejstříkuc16343vedenéhouKajskéhosouduvphi
zastoupené:JanemNeveselým,jednatelem
(dále jen „objednavatel") na straně druhé.

uzavírají spolu podle § 1746 zákona č. 89Á2012 Sb.3 v platném znění tuto

smouvu o REKLAMĚ A pRopAGACI

1.
Předmět smlouvy

Předmětem   smlouvy  je   zajíštění   reklamy   a   propagace   objednavatele   vKarlovarském
mčstském dívadle C,dodavatelemc`).

H.
Závazky smlu"ích stran

1)   Dodavatel se zavazuje:
a)  Zajistit  pro   objednavatele  4  vstupenky  v  lóži  č.   5   a.   balkón)  na  představení

dodavatele,kromězadanýchpředstaveníavevýjimečnýchpřípadech,nakterébybyl
objedmvatel včas upozoměn.

b)  Uvádět  logo  objednavatele  vprogramovém  zpravodaji  dodavatele  -  1x  měsíčně
v nákladu cca 5.000 ks,

c)Umístitlogoobjednavatelenaobrazovce,kterájeumístěmna11.balkóněvprostorách
pro díváky.

d)  Zaslat  objednavateu  měsíční  program Karlovarského  měst§kého  divadla a to  vždy
nejpozdějidesetdnípředzahájenhpředprodeje.Tenzačínávždy2.dnepředchozího
měsíce.Vstupenkybudouzaslányvždy25.vměsícínanásledujícíměsíc.

e)  Po schválení vzhledu loga umístit logo objednavatele na čelo lože č. 5.
f)   Umožnít objednavateH um'stit do ]ože č. 5 propag#ěni' stojan.
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g)  Uriístit do lože č. 5 servírovací stolek, který bude určen pro občerstvení.
h)  Umožnit objednavateli servírovat občerstvení z vlastních zdrojů do lože č. 5.

2)   Objednavatel se zavazuje:
a)  Uhradit celkovou cenu za reklamu  a propagaci Kč  120.000,-  (slovy  stodvacettisíc

korm  českých)  +  21%  DPH.  Dodavatelem  bude  vystavena  Íáktura  se  splamost[
uvedenou v článku IV. odst. 1.

b)  Předat  dodavateli včas  své  logo  v elektronické  podobě k  otisknutí v programovém
zpravodaji  dodavatele  a kumístění na reklamní  obrazovku,  která  se nachází na 11.
balkóně v prostorách pro diválqr.

c)  Předat dodavateli logo,  které bude umístěno m čele lože.  Vzhled  a materiál  musí
korespondovat s interiérem divadla (specifikuje dodavatel). Dodavatel před umístěním
logo schvál{.

d)  Pokud bude objedmvatel servíiovat občerstveri z vlastních zdrojů, musí takto konat
v učeném časovém rozmezí. Nejdříve hodinu před začátkem představení a nejpozději
půl  hodíny před začátkem představeni'.  Charakter potravjn nesmi'  omezovaf ostaíní
návštěvnílqr divadla Qluk, pach atd.).

m.
Doba plnění

Je učena dobou od 1.1. 2019 do 31.12. 2019.

IV.
Způsob platby

1)  Objednavatel  se  zavazuje  za  poskytnuté  služby  z@platit  m  základě  dvou  fiúctur a  to
v období:

a)
b) __    _  ,_  .~r ,-,. ^LL`-l.``+ `+`/  `J`J`/,-iJ54|Jrrl

2)   Splatnost  fákturLdaňoÝého   doklstu,   číní   15  dnů  ode   dne  jejího  doručení,  na  účet
dodavatele  uvedený  na  fáktuře.  Fáktua musí  obsahovat všechny náležítosti  daňového
dokladupodleplatnýchpi.ávníchpředpisů.

V,
Další ustanovení

1)TatosnuowajevsouladusčeskýmprávnímřádemVěcivesmlouvěneupravenéseřídí
obecnýmiprávnímipředpísy.

2)Tatosmlouvaseuza;víránadobuurčítouod1.1.2019do31.12.2019.Ttftosmlouvuke
měnít,upmvovstadoplňovatpouzepi'semouformousesouhlasemoboustran.

3)   Smluvní   strany   se   zavazují,   že   případné   rozpory  budou   řešit  předévším   snriem,
za    přl'tomnosti    svých    právních    zástupců     Současně    se    z@vazují   jednat    tak
abynezasahovalydodobrépověstidrúhésmlmístranyanepoškozovalyjejíobchodní
zájmy.  Po  vyěepání  veškerých  sm]um'ch prostředků  podléhají  spory tsoudům  české
republiky.
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4)  Úšastníci  téóo   smlowy  po  jejím  přečten{  prohlašují,  Že  souhlasí  s  jejím  obsáhenL
že taío smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejích pmvé a svobodné vůle
anebylaujednánaarivtísni,anizajirikjednostranněmvýhodnýchpodmínek.

5)   Tato smlouvaje vyhotovem ve dvou stejnqpísech, z richž každá strana obdi.ží po jednom.

vTZÉJmý,:fiŇ2ďf ,:hdm   /é. /4.  Zf lt§

J_
zaKá-ň;'áÉ-Éá-=-áá;-k-é--a;-á-ái-oT=.b:s
Dana Neumannová, ředitelka

tfiíi.8?íÁitsžíÉ.REĚSTSEÉDmÁB-LÍB>g.P.5.
sc sídlcm Mci§ke`'ská 2035/21. Kar]ovy Vary

praco`ÍištěDiv-adelnínáměstí21
36001KARLOVYVARY

le! 2S041241
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