
s L O U VA
Č.j.:MUBO/4017/2019

O PROPAGACI NÁZVU MĚSTA

2020

Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Sportovní 578/4, Drahovice
360 01 Karlovy Vary
IČO: 25332473
DIČ: CZ 25332473
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 218760862/0600
firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B,
vložka č. 926

zastoupené: Ing. Zdeňkem Suchanem, výkonným ředitelem a.s.

dále jen poskytovatel

a

nflěsto Bochov
Náměstí Míru 1
364 71 Bochov
1C:00254444
DIČ: CZ00254444
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 2221341/0100

zastoupené: panem Miroslavem Egertem, starostou města Bochov

dále jen objednavatel

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce, roku tuto smlouvu:
l.

Předmět a uče! smlouvy

1. Předmětem smlouvy je propagace názvu města objednavatele umístěním loga objednavatele
v letáku Cyklodoprava 2020 vydávaném poskytovatelem v min. počtu 5 000 ks výtisků a dále
umístěním loga objednavatele na internetových stránkách poskytovatele v sekci „Sponzoři a
partneři CykloEGRENSIS 2020", poskytnutím tň čipových cyklokaret objednavateli na sezónu
2020 a umístěním loga objednavatele na cyklooznačnících na zastávkách.

Cena a způsob její úhrady

1. Obě smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za plnění předmětu a účelu smlouvy
uvedeného v či. l této smlouvy ve výši 15 000 Kč vč. DPH v platné výši.

2. Úhrada smluvní ceny je splatná na základě řádného daňového dokladu (faktury) vystaveného
poskytovatelem, se splatností 15-ti kalendářních dnů ode dne doručení objednateli a to
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele č. 218760862/0600 vedený u MONETA
Money Bank, a.s.



3. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení objednavatele s finančním plněním v částcenebo Ďase podle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i
započatý den prodlení.

r

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnýmiustanoveními obchodního zákoníku. Pokud nebudou podmínky této smlouvy ze stranyposkytovatele řádně splněny, může objednatel žádat vrácení poměrné části dohodnuté ceny
odpovídající podílu nesplnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřenapo vzájemném projednání, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně asrozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují smluvní strany
svými podpisy.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými a číslovanými dodatky na základě úplného
konsensu obou smluvních stran.

4. Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží poskytovatel a
objednavatel pojednám vyhotoveních.

5. Objednavatel prohlašuje, že finanční částka byla schválena na 42. jednání Rady města
Bochovdne9. 12.2019.
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výkonný ředitel společnosti
/

Autobusy Karlovy Vary, a.^.
Sportovní 573/4

360 01 Karlovy Vary
IČO: 253 32 473 DIČ: CZ6S9Ů05345

••••••^•••.••••_-------/y--^Míoslav Egert //
starosta městaí/

,--! -^fcSTOSOCHGV
^ l"~" Ním. ^ru l

\^\Ěi 364 71 eochcw^^•^ M 353'670m,353670131
1C- 002 54 444


