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SMLOUVA O REKLAMĚ A PROPAGACI
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb.

Číslo smlouvy objednatele: <^7r)//^/^/
Číslo smlouvy poskytovatele:

uzavřená mezi

Objednavatel:
Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s.
Na Vlečce 177, 360 Ol Otovice
zápis v ORu KS v Plzni, oddíl B, vložka 1197
zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva
IČO: 26402068, DIČ: CZ26402068
pověřená osoba: Klára Klátilová, technik dodavatelsko-odběratelských vztahů
tel.: 353 504 248, e-mail: klatilova.klara@uskk.cz

(dále jen objednatel)

& MĚSTSKY ÚŘAD
BOCHOV
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Poskytovatel:
Město Bochov
Náměstí Míru l, 364 71 Bochov
zastoupená: Miroslavem Egertem, starostou města
IČO: 00254444
číslo účtu: 2221341/0100

(dále jen poskytovatel)

za těchto podmínek:

l. Ucel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění důstojné prezentace objednatele na akci „Jarmark a oslavy 695. výročí
udělení městských práv Bochovu", která se uskuteční dne 19. 9. 2020.

2. Předmět plnění

Předmětem plnění je poskytnutí nosiče reklamy (reklamního média).

3. Cena
Cena za propagaci se sjednává ve výši 5 000 Kč + příslušné DPH.
(Slovy: pěttisíc korun českých)

Objednatel se zavazuje tito částku uhradit na základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury, nebo pokladního dokladu) po uskutečnění akce.

Poskytovatel je povinen předat fotodokumentaci (lze i elektronicky), z nichž bude patrné, že reklama
objednatele byla zveřejněna.

4. Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, v trvání ode dne podpisu smlouvy d^ydiy usj^eč^ění akce.
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5. Závěrečné prohlášeni

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla jimi před podpisem přečtena a jako správnápodepsána. Činí tak podle své pravé a svobodné vůle určitě, srozumitetaě a vážně, nikoli v tísni zanápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze smluvních stran.
Smlouvaje vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každá strana obdrží po l výtisku.

V Otovicích dne ^ 7 -08- 2020 VBochovědne ^^^0
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.....y..:.^.^.^^...........^
za objednatele

Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s.
Ing. Martin Leichter, MBA,

předseda představenstva

..........y.^^K..^.^..,........
/ za obstarav^íele

Miroslav Egert, starosta města Bochov
2/32'8/2C?/2Q

PRESTO 30CHOV
Nám. M.iru l

364 71 Bochov
Tel. 353 670 121, 353 670 131

1C: 002 54 444

z^óbjedni&tele*
Údržba silnic/K.ariovárského kraje, a. s.

IjAg. Pavel Raška
cljsn představenstva
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