/
uzatvorená
l. Zmluvné
Objednávateľ:

Vykonávateľ:

II. Predmet

Zmluva
o šírení
podľa ust. § 269 ods.

reklamy
2 Obchodného

zákonníka

strany
Západoslovenská
energetika,
a. s.
zastúpená:
Konrad
Kreuzer,
predseda
predstavenstva
Marian
Rusko,
člen predstavenstva
osoby oprávnené
konať vo veciach
zmluvy:
Ján Orlovský,
vedúci
úseku kancelárie
predstavenstva
Peter Kimijan,
vedúci
komunikácie
Spoločnosť
je zapísaná
v Obchodnom
registri
OS Ba I
oddiel
Sa vložka
Č. 2852/B
so sídlom:
Čulenova
6,816
47 Bratislava
bankové
spojenie:
VÚB Bratislava-mesto
číslo účtu: 2107012/0200
IČO: 35823551
IČ DPH: SK2020285256
(ďalej
len objednávateľ)
DIVADLO
ANDREJA
BAGARA
(DAB)
zastúpený:
Ján Greššo,
riaditeľ
so sídlom:
Svätoplukovo
nám.4,
950 53 Nitra
bankové
spojenie:
Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000310609/8180
IČO: 00164895
DIČ:
2021246623
IČ DPH: SK2021246623
(ďalej
len vykonávateľ)

zmluvy

Predmetom
zmluvy je zabezpečenie
pr o p ag ac r e a reklamy
objednávateľa
vykonávateľom
podľa nižšie
dohodnutých
podmienok
(ďalej
len
"reklamné
plnenia").
III.

Práva

a Povinnosti

vykonávateľa

1. Vykonávateľ
sa zaväzuje
počas platnosti
tejto zmluvy
poskytovať
objednávateľovi
nasledovné
reklamné
plnenia:
a) uvedenie
objednávateľa
ako Hlavného
partnera
inscenácie
Vianočná
spomienka
b) umiestnenie
loga objednávateľa
na reklamnom
paneli,
ktorý bude
inštalovaný
počas premiéry
inscenácie
Vianočná
spomienka
vo
foyer DAB
c) uvedenie
loga objednávateľa
v bulletine
k inscenácii
Vianočná
spomienka

d) uvedenie
loga objednávateľa
na mesačných
programových
plagátoch
DAB
pokiaľ
bude inscenácia
Vianočná
spomienka
uvádzaná
v DAB
e) uvedenie
loga objednávateľa
na internetovej
stránke
DAB
www.dab.sk
f) um i est n e nie log a obje d n á va te ľan a d v och cit y li g h t och
umiestnených
v meste Nitra
g) vykonávateľ
odohrá pre
objednávateľa
1 predstavenie
inscenácie
Vianočná
spomienka
2. Vykonávateľ
sa zaväzuje
zabezpečiť
výrobu
a zverejnenie
reklamných
plnení
objednávateľa
podľa odseku
1 tohoto
článku
na
vlastné
náklady
na základe
podkladov
od objednávateľa
dodaných
mu podľa čl. IV. tejto zmluvy
a dodať objednávateľovi
zhotovenú
fotodokumentáci
u zverej nenej reklamy
do 14 dní po jej zverej není.
3. Vykonávateľ
sa zaväzuj e, že grafický
návrh reklamného
plnenia
pred
jeho samotnou
výrobou
nechá schváliť
brand supervisorovi
alebo
vedúcemu
komunikácie
objednávateľa.
4. Vykonávateľ
má právo na zaplatenie
ceny za reklamné
plnenie
dohodnutej
v čl. V. tejto zmluvy.

IV. Práva
1.
2.

3.

a Povinnosti

objednávateľa

Objednávateľ
má právo na reklamné
plnenia
podľa čl. III. tejto
zmluvy.
Objednávateľ
sa zaväzuje
bezodkladne
do 10 dní po podpise
zmluvy
spracovať
a dať vykonávateľovi
podklady
potrebné
pre zverejnenie
reklamy
podľa čl. III. tejto zmluvy
v elektronickej
podobe.
Objednávateľ
sa zaväzuje
uhradiť
vykonávateľovi
dohodnutú
cenu
podľa čl. V. tejto zmluvy
spôsobom
tam dohodnutým.

V. Zmluvná

cena

a spôsob

platby

1. Cena za reklamné
plnenie
podľa čl. III. tejto zmluvy je stanovená
dohodou
zmluvných
strán podľa Zákona
o cenách
Č. 18/1996
Z.Z.V
platnom
znení a predstavuje
celkovú
čiastku
5 000 € (slovom:
päťtisíc
eur) bez DPH.
2. Zmluvné
strany sa dohodli,
že cena podľa rozpočtu
za reklamné
plnenie
je konečná,
záväzná
a úplná, všetky ďalšie
náklady,
ktoré
nie sú uvedené
v rozpočte
a vykonávateľovi
vzniknú
pri poskytovaní
služieb
podľa tejto zmluvy
sa považujú
za zahrnuté
v odmene
a znáša ich v plnom rozsahu
vykonávateľ,
pokiaľ
nie je v zmluve
dohodnuté
inak.
3. Dohodnutá
odmena
je cenou
bez DPH. Vykonávateľ
pri fakturácii
uplatní
k cene
daň
z pridanej
hodnoty
v súlade
so zákonom
Č.
222/2004
Z.
z.
o dani
z pridanej
hodnoty
v znení
neskorších
predpisov
(ďalej
len "zákon
o dani z pridanej
hodnoty")
v sadzbe
platnej
ku dňu vzniku
daňovej
povinnosti.
Objednávateľ
potom
zaplatí
vykonávateľovi
cenu s DPH.

VI. Platobné
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

podmienky

Objednávateľ
sa zaväzuje
vykonávateľovi
uhrádzať
odmenu
podľa
tejto zmluvy
na základe
faktúry
vystavenej
vykonávateľom
v súlade
s platobnými
podmienkami
dohodnutými
pre príslušnú
reklamnú
službu,
ktorá je predmetom
fakturácie.
Právo
fakturovať
vznikne
vykonávateľovi
dňom
podpísania
preberacieho
protokolu
oprávnenými
zástupcami
oboch
zmluvných
strán,
ktorí
potvrdia
prevzatie
plnení
poskytnutých
reklamných
služieb
(výkonov),
ich
reálne
uskutočnenie
vykonávateľom
a
akceptovanie
časového
rozsahu
poskytnutých
výkonov
vykonávateľa
objednávateľom.
Súčasťou
preberacieho
protokolu
bude špecifikácia
obsahu
poskytnutých
reklamných
služieb,
dátum
poskytnutia
reklamných
služieb,
dÍžka
poskytnutia
reklamných
služieb
a podrobné
vyúčtovanie
poskytnutých
reklamných
služieb
odsúhlasených
oprávnenými
zástupcami
zmluvných
strán.
Tento
preberací
protokol
bude vyhotovený
v troch
rovnopisoch,
z čoho
jeden
originál
bude patriť
objednávateľovi,
jeden
vykonávateľovi
a
jeden bude tvoriť
neoddeliteľnú
súčasť
faktúry.
Splatnosť
faktúry
je 30 dní odo dňa jej
doručenia
objednávateľovi.
Vykonávateľ
vystaví
a
doručí
objednávateľovi
faktúru
za
poskytnutú
reklamnú
kampaň
do 15 dní odo dňa vzniku
daňovej
povinnosti.
Prílohou
faktúry
bude
objednávateľom
potvrdený
akceptačný
protokol.
V prípade,
že splatnosť
faktúry
pripadne
na
deň pracovného
voľna
alebo
pracovného
pokoja,
bude
sa za deň
splatnosti
považovať
najbližší
pracovný
deň. Za zaplatenie
faktúry
sa považuje
odpísanie
fakturovanej
čiastky
z účtu
objednávateľa
v prospech
účtu vykonávateľa.
Faktúra
musí
obsahovať
okrem
všetkých
náležitostí
v zmysle
zákona
o dani z pridanej
hodnoty
v znení
platnom
ku dňu vzniku
daňovej
povinnosti
aj:
a) podpis
a pečiatku
vykonávateľa,
b)číslo
zmluvy,
c) číslo účtu vykonávateľa.
Objednávateľ
sa nedostane
do omeškania
s úhradou
faktúry,
pokiaľ
najneskôr
v posledný
deň jej splatnosti
dal platný
prevodný
príkaz
svojmu peňažnému
ústavu k jej zaplateniu.
Objednávateľ
je oprávnený
vrátiť vykonávateľovi
faktúru
pred dňom
splatnosti
bez zaplatenia,
pokiaľ
nemá náležitosti
uvedené
v bode
VI.4. alebo má iné vady v obsahu,
s uvedením
dôvodu
vrátenia.
Vykonávateľ
je povinný
podľa
povahy
vady faktúru
opraviť
alebo
vyhotovi ť novú
faktúru.
Oprávneným
vrátením
faktúry
pre stá va
plynúť
pôvodná
lehota
splatnosti.
Nová
lehota
splatnosti
začína
plynúť
odo dňa doručenia
opravenej
alebo
nanovo
vyhotovenej
faktúry
Obj ednávateľovi.
Vykonávateľ
sa zaväzuje
pred zaslaním
faktúry
zaslať
návrh faktúry
na prerokovanie
a odsúhlasenie
objednávateľovi.

VII.

Ukončenie

zmluvného

vzťahu.

Zmluva
môže byť ukončená
len v nasledujúcich
prípadoch:
1. po vzájomnej
dohode
oboch zmluvných
strán,
2. výpoveďou
ktoroukoľvek
zmluvnej
strany v dôsledku
hrubého
porušenia
záväzkov
vyplývajúcich
z tejto zmluvy
a nesplnenia
ich
ani po predchádzajúcej
výzve druhou
zmluvnou
stranou
v dodatočne
poskytnutej
lehote,
ktorou je 1 mesiac
odo dňa kedy bola druhá
zmluvná
strana na porušovanie
záväzkov
písomne
upozornená.
V prípade,
že ani po tomto termíne
nedôjde
k náprave,
môže druhá
zmluvná
strana zmluvu
vypovedať.
Výpovedná
lehota je 1 mesiac
a
začne plynúť
v prvý deň kalendárneho
mesiaca
nasledujúceho
po
mesiaci
kedy bola výpoveď
doručená
druhej zmluvnej
strane.
Týmto
nie je dotknuté
právo zmluvných
strán na náhradu
škody od druhej
zml uvnej strany,
ktorá porušila
záväzky
vyplývaj úce zo zml uvy.

VIII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Záverečné

ustanovenia

Táto zmluva
sa uzatvára
na dobu určitú od 17.10.2013
do
31.12.2013.
Túto zmluvu je možné meniť alebo d o p ať iba písomnou
formou,
a
to na základe
súhlasu
obidvoch
zmluvných
strán.
Právne
vzťahy,
ktoré sú neupravené
v tejto zmluve,
sa riadia podľa
príslušných
ustanovení
Obchodného
zákonníka.
Zmluva
nadobúda
platnosť
a účinnosť
dňom jej podpísania
oboma
zmluvnými
stranami.
Zmluva
sa vyhotovuje
v štyroch
exemplároch,
z toho po dva pre
každú zmluvnú
stranu.
Zmluvné
strany vyhlasujú,
že si obsah zmluvy prečítali,
že zmluva
bola uzatvorená
po ich vzájomnej
dohode,
slobodne
a vážne,
určite
a zrozumiteľne,
na znak čoho ju zástupcovia
oboch zmluvných
strán
vlastnoručne
podpisujú.

Bratislava

Íň

17.10.2013

