Rámcová zmluva o spolupráci
MIK-2016-43
uzatvorená
s ustanovením ~ 269 ods. 2
Obchodného
zákonníka:
(d‘alej lenv súlade
„Zmluva“)
.

.

Článok I.
Zmluvné strany
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpenie:
ICO:
iČ DPH:
Právna forma:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:

Mestská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egidia 43/86
Ing. Lucia Pitoňáková
42381193
2024097372
príspevková organizácia mesta
VUB, a.s.
SK66 0200 0000 0033 0417 1451

(ďalej len ..MIK Poprad“ v príslušnom gramatickom tvare)
Obchodně meno:
Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:

Rysy Group, s.r.o.
Námestie sv. Egídia 77
Ing. Peter Lichý
36458074
2020017934
SK2020017934
spoločnost‘ s ručením obmedzením
VUB, a. s.
SK6I 0200 0000 0023 7037 4754

(ďalej len ‚~Rysy Group~ v príslušnom gramatickom tvare)
uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci.

Článok II.
Predmet zmluvy
1) Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dlhodobých reklamných služieb a prenájom reklamného
priestoru za účelom propagácie a prezentácie Rysy Group ako generálneho reklamného partnera
MIK Poprad.
Článok III.
Doba pinenia
1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 3 1.12.2017
2) Zmluvné strany sa zavázujú všetky činnosti dojednané v tejto Zmluve zrealizovat‘ najneskór do 2
mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

.

Článok IV.
Povinnosti zmluvných strán

1) Mestská informačná kancelária Poprad (MIK Poprad) sa zaväzuje k prezentácii Rysy Group a
to nasledujúcou formou:
umiestnenie letákov Rysy Group v priestoroch foyer kina, v priestore MIK, na infopointe na
železničnej stanici a počas letnej sezóny aj na infopointe v Sp. Sobote
umiestnenie roll-up banneru, resp. obdobného banneru v priestoroch kina resp. v priestoroch
MIK Poprad
umiestnenie loga Sport Rysy s preklikom na webstránku http:/!www.sportrysy.sk/ na internetovej
stránke VisitPoprad.sk a taktiež na internetovej stránke KinoTatran.sk
umiestnenie loga Sport Rysy na letáky, plagáty a propagačné materiály kina Tatran, ktoré sú
pravidelne distribuované na výlepné miesta v meste Poprad a okolitých obciach
umiestnenie loga/spotu pred filmovým predstavením podľa osobitnej dohody a tematiky filmu
MIK Poprad na požiadanie druhej Zmluvnej strany predloží dokumentáciu preukazujúcu
poskytnutie reklamných služieb a reklamného priestoru v zmysle tejto Zmluvy.
-

-

-

-

-

2) Rysy Group sa zaväzuje:
zaistif výrobu propagačných materiálov v potrebnom formáte na svoje vlastné náklady,
uhradiť MIK Poprad faktúru vystavenú podľa článku V. tejto zmluvy včas a v plnej výške.
-

-

Článok V.
Cena a fakturácia
I)
Zmluvné strany sa dohodli na odmene pre MIK Poprad za poskytovanie reklamných
služieb a prenájom reklamného priestoru v zmysle bodu I článku IV tejto Zmluvy vo výške
600 € (slovom: šest‘sto eur) vrátane DPH.
2)
MIK Poprad doručí za poskytnuté plnenia v zmysle článku IV tejto Zmluvy
spoločnosti Rysy Group faktúru najneskór 30. dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Faktúraje splatná v lehote 14 dní od doručenia faktúry Rysy Group.

ČlánokVI.
Záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku s platnosťou originálu.
z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
2) Zmenif alebo doplnif zmluvu móžu zmluvné strany iba za súhlasu oboch zmluvných strán, a to
formou písomných dodatkov, ktoré budú vzostupne číslované, výslovne vyhlásené za dodatok tejto
zmluvy a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3) Zmluvné strany potvrdzujú. že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a zároveň vyhlasujú. že
bola uzatvorená na základe vzájomnej slobodnej vůle oboch zmluvných strán, nie v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok.
4) Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim Po dni
jej zverejnenia na internetovej stránke MIK Poprad.
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