ValdštejnskÉ Slavnosti 2011
	


VS 2011


smlouva o zajištění reklamy
uzavřená podle § 269 Obchodního zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx          	xxxxxxxxxxx adresa xxxxxxxxxxxxxx
IČ: xxxxx		DIČ: CZxxxxxxxx	Plátce DPH:  ANO/NE
Obchodní rejstřík vedený:       	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 	        	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán:	        	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

Smluvně oprávněn jednat:       	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
		(dále i jen „objednatel“)
město Frýdlant
Zastoupené:		Ing. Danem Ramzerem, starostou města Frýdlant 
Se sídlem:		Náměstí T. G. Masaryka 37, Frýdlant, 464 01
IČ: 262781
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s. Liberec, 
číslo účtu	19-2604599359/0800
		(dále i jen „dodavatel“)

PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou se dodavatel zavazuje níže uvedeným způsobem zajistit pro objednatele reklamu při příležitosti konání Valdštejnských slavností 2011, ve dnech 20.  5. – 22.  5. 2011. Dodavatel bude propagovat činnost a zájmy společnosti xxxxxxxxxxxxxxx., zejména ve  Frýdlantském zpravodaji a na webových stránkách města Frýdlant, určených Valdštejnským slavnostem 2011. 
Objednatel předá dodavateli logo firmy v dostatečném předstihu, na vyžádání v digitální podobě. 

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

Dodavatel bude reklamu dle čl. „PŘEDMĚT SMLOUVY“ vykonávat po celou dobu konání Valdštejnských slavností 2011, tedy ode dne zahájení 20. 5. 2011 až do ukončení 22. 5. 2011 (včetně).

CENA

Cena (celkem) se sjednává dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb. ve výši xxxx 
Kč (slovně……….) včetně DPH / bez DPH.
Tato částka zahrnuje cenu za veškeré plnění uvedené v článku "PŘEDMĚT SMLOUVY".




PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat označení, že se jedná o fakturu, její číslo a den jejího odeslání, obchodní firmu a sídlo (adresu) dodavatele a objednatele, označení banky (kód) a číslo účtu, na který má být placeno, přesné označení fakturovaných prací (předmět smlouvy), den splnění závazku, fakturovanou částku a údaj, zda je dodavatel plátcem daně z přidané hodnoty. 
Lhůta splatnosti faktury je 14 dní ode dne jejího vystavení, přičemž splatností se rozumí okamžik odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními českého obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy České republiky. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k snazší orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými smluvními dodatky a může být rozšířena o další práce i po splnění dosud sjednaných závazků.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá z obou smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.




dodavatel:                                          	objednatel:
Ve Frýdlantu dne       		V 	 dne 





.................................................		…………………………………………
Ing. Dan Ramzer	
starosta města Frýdlant	
		
		

