Smlouva o poskytnutí služeb
____________________________________________________________________________________________
I.
Smluvní strany
Mikroregion Chelčicko – Lhenický, svazek obcí
sídlo: Chelčice 123, 389 01 Vodňany
IČO: 71166122
Dodavatel není plátce DPH.
bankovní účet:, vedený u KB a.s., pobočka Vodňany, č.ú.: 78-981700257/0100
tel.: +420 775 582 479, email: info@chelcice.cz
Odpovědný zástupce: Jiří Iral, předseda svazku
jako dodavatel na straně jedné ( - dále jen: “Dodavatel“ )
a
...................................................................
sídlo: ...................................................................
IČO: ...................................................................,
DIČ: ...................................................................,
Odpovědný zástupce: ...................................................................
A jako objednatel na straně druhé ( - dále jen: “Objednatel“)
uzavřeli spolu níže uvedeného data ve smyslu § 269 odst. 2 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění
( - dále jen: „Obchodní zákoník“) nepojmenovanou smlouvu o poskytnutí služeb ( - dále jen: „Smlouva“) tohoto
obsahu:

II.
Předmět Smlouvy
Předmětem Smlouvy je zejména závazek Dodavatele k provedení Služby dle čl.III. Smlouvy na místě dle čl.IV.
Smlouvy v dohodnuté době dle čl.V. Smlouvy a závazek Objednatele zaplatit cenu Služby dle čl.VI. Smlouvy.

III.
Služba
Službou dle čl.II. Smlouvy je tato kulturní akce:
název: Slavnosti plodů 2018 (20.10.2018 )
charakteristika: open-air festival; ovocný jarmark
popis: Pronájem reklamního prostoru na Slavnostech plodů 2018
( - dále jen: „Služba“).

IV.
Místo provádění Služby
Místem provádění Služby je obec Mičovice, jižní Čechy.

V.
Doba provedení Služby
1. Dodavatel je povinen:


provést Službu dne: 20.10.2018 v časovém úseku 9:00 – 17:00 hod.

2. Dodržení doby provedení Služby Dodavatelem je závislé na řádné a včasné součinnosti Objednatele dohodnuté
v čl.IX. Smlouvy, po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím této součinnosti není Dodavatel v prodlení.

VI.
Cena Služby
1. Celková cena za provedení Služby je dohodnuta ve výši: ........................... Kč (slovy: ......................korun
českých) (dále jen: „Cena Služby“).
2. Vyskytnou-li se během provádění Služby práce či dodávky, které nejsou jmenovitě ve Smlouvě a jejích
přílohách popsány, avšak jejich provedení či dodání je nezbytné pro včasné a řádné provedení Služby, budou
dodány nebo provedeny Dodavatelem nad rámec Ceny Služby za podmínek určených v čl.VII. odst.1
Smlouvy.
3. Objednatel zaplatí Dodavateli Cenu Služby takto:
-

nejpozději do dne 20.10.2018 bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele celkovou Cenu
Služby.

5. Za den úhrady se považuje den, kdy byla Cena Služby nebo její část připsána na shora uvedený bankovní účet
Dodavatele.
VII.
Vícepráce a změny Služby
1. Cena Služby se zvyšuje o cenu vícepráce a vícenáklady. Vícepráce, její cena a vícenáklady musí být dohodnuty
písemně s určením rozsahu, doby trvání a ceny víceprací a charakteru vícenákladů, jinak není povinen
Dodavatel tyto vícepráce provést a nést tyto vícenáklady.
Dodavatel je oprávněn a povinen vyúčtovat vícepráce a vícenáklady Objednateli ve lhůtách a způsobem jako
Cenu Služby. Doba provedení Služby se o dobu provádění písemně dohodnutých víceprací prodlužuje.
2. Objednatel je oprávněn požadovat změny Služby pouze za těchto podmínek:
-

požadované změny Služby budou technicky proveditelné a v souladu s obecně závaznými právními
předpisy

-

Objednatel písemně odsouhlasí písemný dodatek Smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem o změně
Smlouvy týkající se změny Služby

-

požadované změny Služby se nebudou týkat materiálů, věcí, osob a činností, které již byly Dodavatelem
závazně objednány

VIII.
Další práva a povinnosti Dodavatele
-

Dodavatel je oprávněn provést jednotlivé části Služby prostřednictvím třetí osoby, čímž není nijak dotčena
jeho odpovědnost dle Smlouvy za její provedení.

-

Dodavatel se zavazuje k uvedení objednatele jako partnera slavností. Toto plnění obsahuje:
-

1 x uvedení logo objednatele na dosud nerealizovaných tiskovinách s titulem „partner“

Dodavatel dle svých možností uvede logo objednatele v plánované PR kampani Slavností plodů 2018.

-

Toto plnění objednatel nemá právo vyžadovat ani dále vymáhat.

IX.
Další práva a povinnosti Objednatele
1. Objednatel dále poskytne na své náklady Dodavateli tuto součinnost k provedení Služby v den konání akce:
-

Objednatel dodá nejpozději 30 pracovních dnů před zahájením akce logo společnosti ve vektorovém
formátu a ve formátu jpg, nebo pdf.

X.
Smluvní pokuty a náhrady škody, odstoupení od Smlouvy
1. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy při podstatném porušení Smlouvy Objednatelem.
2. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy poté, když Dodavatel započne s prováděním Služby, zaplatí
Dodavateli pokutu v plné výši Ceny Služby, za počátek provádění Služby Dodavatelem jsou považovány
jakékoliv činnosti Dodavatele směřující ke splnění jeho závazku k provedení Služby.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinností ze závazku, kterého
splnění je zajištěno sjednáním smluvní pokuty, se hradí tato škoda v plné výši.

XI.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se ve smyslu § 89a občanského soudního řádu č.99/1963 Sb. v platném znění dohodly,
že Okresní soud v Českých Budějovicích je místně příslušný pro řešení sporů ze Smlouvy.
2. Pro případ, že Objednatel není podnikatelem, smluvní strany ve smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního
zákoníku výslovně ujednávají, že právní režim závazkového vztahu založeného Smlouvou se řídí Obchodním
zákoníkem.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.
4. Účastníci Smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že jejímu obsahu zcela porozuměli, uzavírají ji na základě
jejich skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Měnit Smlouvu lze pouze písemně. Pokud se ve Smlouvě požaduje písemná forma úkonu, je tato forma
dle dohody smluvních stran splněna i v případě použití faxu nebo emailu.

6. Písemnosti dle Smlouvy se doručují na shora uvedené poštovní adresy, faxy a emailové adresy smluvních stran
a dle dohody smluvních stran se písemnost považuje za doručenou dnem, kdy protistraně je na shora uvedené
adresy a fax doručena poštovní zásilka, faxová nebo emailová zpráva.
7. Smlouva se uzavírá ve 2 stejnopisech, po 1 pro každou smluvní stranu, které potvrzují jejich převzetí.

XII.
Informace o zpracování osobních údajů
Údaje uvedené ve smlouvě použije Mikroregion Chelčicko-Lhenický jako správce údajů pro účel řízení této
smlouvy. Příjemcem údajů budou zaměstnanci a volení zástupci mikroregionu Chelčicko-Lhenického. Budou
uloženy po dobu 5 let od vyřazení z evidence smluv či ukončení této smlouvy, poté budou zlikvidovány.

V ...................... dne .......................

Dodavatel
…………………..

V ...................... dne ..............................

Objednatel
…………………..

