ZMLUVA O REKLAME
Uzatvorená podľa * 536 obchodného zákonníka.
Objednávateľ:
Registrácia:
so sídlom:
vzastúpení:
IČO:
IČDPH:
DIČ:
Číslo účtu:
Barikové spojenie
(d‘alej len “obj ednávatel“)
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na strane druhej

a

Zhotovitel‘ : Quirinus, o.z.
so sídlom: Litovelská 624/3, Revúca 05001
v zastúpení: ThLic. Paviom Jurčišmom
iČo: 42301939
DIČ: 2023605408
Číslo úČtu: 2929882910/1100,
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
(d‘alej len “zhotovitel“)
na strane druhej
ČL I.
PREDMET ZMLUVY
1.) Predmetom zmluvy je zabezpečenie reklamy a propagácie obchodného mena obj ednávateľa na verejných
koncertoch, konaných v dňoch: 16.8 — 23.8.2014 pod názvom „Revúce augustové koncerty“ (ďalej ten
„koncerty“), v priestoroch uvedených v prílohe, v rozsahu a spósobom špecifikovaným v či. II., bod 1 tejto
zmluvy a záväzok objednávateľa zhotoviteľovi za poskytnuté pinenie zaplatit‘ cenu určenú dohodou
zmluvných strán. Jej výška a spósob je upravená v či. III. tejto zmiuvy.
2.) Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy zabezpečenie reklamy obchodného mena obj ednávateľa naplnit‘
reklamnými produktmi v rozsahu vyznačenom v bode 1 či. II. tejto zmiuvy
—

Či. ii.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1.)

Zhotovitel‘ sa zaväzuje:
a)

zabezpečit‘ umiestnenie loga obj ednávateľa na plagáte koncertov v počte 80 ks
formátu A3

b)

zabezpečiť umiestnenie loga, alebo meno obj ednávatel‘a v bulletine koncertov
vpočte 100 ks

c)

zaslať objednávateľovi propagačné materiály, uvedené v odseku a) až c) tohto
bodu zmluvy, ktoré boli vydané k spomínanému koncertu. Materiály budú slúžit‘ ako doklad o konaní
koncertov a o propagácii obchodného mena objednávatel‘a.

d)

plnit‘ povinnosti pre neho vyplývajúce zo zmluvy včas a riadne. Pod pojmami
včas a nadne sa pre účely tejto zinluvy rozumie postupovat‘ tak, aby propagácia obchodného mena
a činnosti obj ednávateľa bola zabezpečená počas celého obdobia trvania podujatia, podl‘a dohodnutých
podmienok.
1

e)

2.)

Zhotoviteľ pri plnení svojich povinností, vyplývajúcich zo zmluvy, prihliada na
pokyny objednávateľa. Od pokynov obj ednávateľa je oprávnený sa odklonif len s jeho predchádzajúcim
súhlasom.

Objednávateľ sa zaväzuje
a)

poskytnúf zhotoviteľovi logo v elektronickej podobe vo formáte JPG, alebo
PDF, WORD a to najneskór do ~

b)

uhradit‘ na účet dodávateľa číslo 2929882910/1100 sumu
za služby uvedené v bode 1 písm. a) až e) či. II. tejto zmiuvy

c)

.~2.€

slovom

bezodkladne poskytnút‘ súčinnosť potrebnú pre napinenie predmetu zmluvy

či.

m.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1.) Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách na zmluvnej cene: vo výške ..~.€.€
slovom .-X~.~ť..‘TV euro. Obj ednávateľ sa zaväzuje zmiuvnú cenu uhradiť do ~ dní odo dňa doručenia
faktúry.

či. Iv.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1.) Zmluvné strany majú právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak niektorá zo zmluvných strán napriek
predchádzajúcemu upozorneniu včas a riadne nesplní svoje povinnosti.
2.) Odstúpením od zmluvy zmluvný vzťah zaniká, zmluvné strany sú si povinné navzájom vrátiť poskytnuté
pinenia. Týmto nieje dotknuté ich právo na náhradu škody podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

či. V.
zÁvI~Iu~ČNÉ USTANOVENL4
1.) Zmluvu je možné meniť a dopíňať na základe písomných dodatkov akceptovaných oboma zmiuvnými
stranami.
2.) Objednávatel‘je oprávnený preverovat‘ pinenie tejto zmluvy a dať záväzné pokyny k podmienkam zmluvy
v prípade zistenia jej nedostatočného pinenia.
3.) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
4.) Zmluvaje vyhotovená v štyroch exempiároch, pričom každá zo zmluvných strán dostane dva.
V Revúcej dňa: 2~‘\~ 1-o ti-‘
.
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Quirinus
občianske združenie
Litovelská 624/3,05001 Revúca
1ČO:4230 1939 DlČ:202360540S

Obj ednávatel‘

Zhotoví~‘

