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SMLOUVA
oobstarání propagace a

Dosio: 21.08.20 0955 fflv
reklamy c,.: tíU'&0|cí^Jt& |AO^ PL:I
PP/PL:

uzavřená ve smyslu § 1746, odst.2 obč. zákoníku

C. dop, zas.:

NP počet/druh:

I. SMLUVNÍ STRANY:

l. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., zapsané s účinností od 1.1.1994 v OŘ u KS Plzeň, odd. B,
vložka č. 375, zastoupené ředitelem společnosti Ing. Antonínem Jáglem (dále jen Vodakva) jako
objednatel, se sídlem na adrese Karlovy Vary-Doubí, Studentská 328/64.
Bankovní spojení
č.ú.

IČO
DIČ

: KB Karlovy Vary

: 1608341/0100
:49789228
: CZ49789228

2. Město Bochov, zastoupené starostou města Miroslavem Egertem (dále jen Město) jako obstaratel, se
sídlem na adrese Nám. Míru l, 364 71 Bochov.
Bankovní spojení : KB Karlovy Vary

c.ú. : 2221341/0100
IČO : 00 25 44 44

II. PŘEDMĚT SMLOUVY:
Město obstará propagaci a reklamu Vodakvě v rámci jarmarku a oslav 695. výročí udělení městských práv
Bochovu, které se uskuteční dne 19.9.2020 v Bochově.

III. POVINNOSTI OBSTARATELE:
Město jako obstaratel se zavazuje obstarat propagaci a reklamu Vodakvě jako objednateli v rámci jarmarku a
oslav 695. výročí udělení městských práv Bochovu, které se uskuteční dne 19. 9.2020 v Bochově. Reklama bude
provedena zveřejněním loga Vodakvy na propagačních materiálech, které budou k akci vytištěny.

IV. POVINNOSTI OBJEDNATELE:
Vodakvajako objednatel se zavazuje za služby, uvedené v či. II. této smlouvy, zaplatit na účet obstaratele částku
5 000,- Kč, slovy: pět tisíc korun českých.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
l. Město jako obstaratel se zavazuje v případě neuskutečnění reklamy vrátit všechny Vodakvou mu
poskytnuté prostředky na účet objednatele.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Vodakva obdrží
stejnopisy dva, město jeden.
3. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami.

4. Město dodá na důkaz propagace a reklamy objednateli po skončení akce propagační materiál
s obchodním jménem a logem Vodakvy.
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