SMLOUVA
číslo 4102252618 uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku, v platném znění.

Kupující / Objednatel:
ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444
Praha 4, PSČ 140 53
DIČ:
CZ45274649
IČ:
45274649
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Prodávající / Zhotovitel / Poskytovatel:
Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
CZ-541 01 TRUTNOV-VNITŘNÍ MĚSTO
DIČ:
CZ00278360
IČ:
00278360

ČEZ, a. s., je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581

Dodací místo:
ČEZ, a.s.
ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444
CZ-140 53 Praha 4

Platební podmínky: PP00 - Splatnost ihned

Adresa pro zasílání faktury v listinné podobě:
ČEZ, a.s.
ČEZ, a. s.
28. října 3123/152
CZ-702 00 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
Adresa pro korespondenci - nákupčí:
ČEZ, a. s.
Iveta Drábková
Duhová 425/1
CZ-140 00 Praha 4

Telefon:
Mob.tel.:
E-mail:

+420 211 042 623
+420 724 132 568
iveta.drabkova@cez.cz

(Na výše uvedené kontaktní údaje z adresy pro korespondenci zašlete potvrzenou smlouvu!)

Příjemce plnění:
Šárka Lapáčková Beránková, sarka.lapackovaberankova@cez.cz, +420 602 415 282

Na faktuře kromě ostatních náležitostí vždy uvádějte číslo smlouvy Kupujícího/Objednatele nebo číslo
autorizace. V případě, že se jedná o plátce DPH, musí faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu
podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
V případě, že číslo smlouvy či autorizace bude nečitelné nebo chybně uvedené, není možné fakturu
přijmout k proplacení a bude Prodávajícímu/ Zhotoviteli/Poskytovateli vrácena!
Faktury lze rovněž zasílat v elektronické podobě na e-mailovou adresu nebo do datové schránky
Kupujícího/Objednatele. Kontaktní údaje a podmínky pro zasílání faktur elektronicky jsou uvedeny v
obchodních podmínkách Kupujícího/Objednatele.

Předmět plnění:
Objednatel touto Smlouvou o reklamě a propagaci objednává u poskytovatele v rámci akce "Rozsvícení
vánočního stromu v Trutnově 2020" reklamu a propagaci objednatele v tomto rozsahu a formě:
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Verbální poděkování Skupině ČEZ při zahájení a/nebo ukončení akce
1. Verbální poděkování partnerovi při zahájení a/nebo ukončení
Umístění logotypu Skupiny ČEZ na propagačních tiskových materiálech
2. Plakát
Umístění logotypu Skupiny ČEZ na webových stránkách akce/organizátora
3. Logotyp na webových stránkách akce/organizátora

(dále jen "plnění")

Termín plnění:
29.11.2020, Trutnov
Smluvní cena
1. Smluvní strany sjednávají za poskytnutí plnění dle této smlouvy poskytovatelem smluvní pevnou cenu ve
výši 30 000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) bez DPH.
2.

Cena plnění zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním.

3. Sjednaná smluvní cena plnění ve výši 30 000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) bude objednatelem
uhrazena na základě konečné faktury (daňového dokladu) vystavené poskytovatelem do patnácti (15)
kalendářních dnů po řádném splnění předmětu plnění této smlouvy a jeho protokolárním převzetí. K této částce
bude poskytovatelem připočtena DPH dle platné právní úpravy.
4. Za den poskytnutí služby a současně za datum uskutečnění zdanitelného plnění z hlediska zákona o DPH
smluvní strany shodně považují den, ke kterému dojde k protokolárnímu převzetí plnění dle smlouvy.
Další podmínky plnění, které jsou pro poskytovatele rovněž závazné, jsou uvedeny v Obchodních podmínkách
ČEZ, a. s., které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

Přílohy:
Příloha č. 1.

Obchodní podmínky platné od 10.2.2020
MD5: 9F963D316BBE066A798CACB957890A70

Výše uvedené přílohy jsou zobrazitelné v prohlížeči Adobe Reader pod ikonou "sponka" nebo z nabídky
"Zobrazení - Zobrazit/Skrýt - Navigační panely - Přílohy".

Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky uvedené v příloze.
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Dne:
Kupující / Objednatel:
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Dne:
Prodávající / zhotovitel / poskytovatel:

Ing. Petr Beneš v.r.
MÚ nákup režijní služby a materiál

Mgr. Michaela Ziková v.r.
MÚ marketing

Zde je místo pro elektronický podpis
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