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Garp Integrated s.r.o.

se sídlem:

Pobřežní 249/46, Praha 8, 186 00

|C:

27709540

DIČ:

cz 27709540

zapsaná v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem
125558

jejímž jménem jedná

Ondřej Gottwald, jednatel

v

Praze, oddíl

C. vložka

(dále jen „Objednatel")
Akatyst, s.r.o

se sídlem:

Košické Oľšany č.2

IČ:

45265488

DIČ:

2022937554

zapsaná v obchodním rejstříku:

Zapísané na Košice

jejímžjménem jedná

Mgr. Marian Miko,

|.

odd. Sro, vl. Č. 24591N

konateľ

(dále jen „Dodavatel“)
Obec Ďurďošík

se sídlem;

Ďurďošík či 13

|C:

00324 124

DIČ:

2021235931

zapsaná v obchodním rejstříku:

Právna forma obec

jejlmž jménem jedná

Iveta Hadašová, starostka

:

(dále jen „Beneficient“)

(shora uvedené smluvní strany jsou dále označovány tež jako „Smluvní
strany“)
uzavlrají v souladu s ustanovením 5 1746 odst. 2 a 5 2586 a nasl. zákona č. 89/201 2
Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, tuto

/

_
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Smlouvu o spolupráci
(dále jen „Smlouva“)
PREAMBULE
VZHLEDEM K TOMU, ŽE
(A)

Objednatel je pořadatelem spotřebitelské soutěže. zadané společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o.. se sídlem
Rohanské nábřeži 670/17. Karlin. 186 00 Praha 8, Česká republika. lČ: 18627781:
-

s názvem ,.Domestos pro školy 2016“. konané vtermínu od

-

s názvem „Domestos pre školy 2016". konané v termínu od

1. 10.

2016 do 31. 12. 2016 na území České

republiky.
1. 10.

2016 do 31 12. 2016 na území Slovenské
.

republiky.

jejíž úplná pravidla tvoří nedllnou přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Soutěž“); který mimo jiné zajišťuje pořízeni.
profinanocvání. administraci výher v této Soutěži včetně jejich předánl výhercům Soutěže.
(B)

Beneticient je subjektem, který na základě svojí účasti v Soutěží a nejlépe dosáhnutých výsledů v Soutěži se stal
výhercem Soutěže. v rozsahu dle pravidel této Soutěže.
Beneticíent prehlasuje. že provedl v souladu s pravidly Soutěže poptávku provedení Plnění dle této smlouvy. stim.
že na základě tohoto poptávkového řízení vybral nabídku Dodavatele, se kterou seznámil Objednatele.
i

(C)

Dodavatel je subjektem. který mimo jiného působí také
za účelem pořlzení výhry v Soutěži,

3 této Smlouvy.

v

oblasti poskytování plnění blíže specitikovaných v článku

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY TAKTO:

smouvv

1.

PREDMET

1.1

Předmětem této Smlouvy je dohoda smluvních stran o podmínkách jejich vzájemné spolupráce. Smluvní strany
maji povinnost způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě vyvíjet vzájemnou spolupráci.

z.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

2.1

Objednatel dohodl způsobem uvedeným v této Smlouvě. zejména v článku 3. této Smlouvy, že mu Dodavatel
poskytne definované plnění (dále jen „Plněnl"). Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že poskytnutí daného
Plnění bylo dohodnuté ze strany Objednatele jako pořadatelé Soutěže ve prospěch Beneticíenta jako výherce
Soutěže.

2.2.

Pokud se smluvnl strany nedohodnou jinak. Plnění bude Dodavatelem poskytnuté přímo vůči Beneticientoví. V této
souvislosti je Beneticient povinný poskytnout Dodavatelovi přiměi'enou součínnost za účelem odevzdánl a převzetí
řádně a včas poskytnutého Plnění.

2.3.

Dodavatel se zavazuje. že Plnění bude poskytnuté řadně a včas. zejména v plném souladu s podmínkami
stanovenými v této Smlouvě a dle Dohody dle čl. 3 této Smlouvy anebo na jejich základě (zejména ve stanoveném
místě. čase. množství. jakosti apod.) a dále v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy a normami a
zavedenou odbornou praxi. Zavedená odborná praxe znamená použití standardů. postupů. metod a procedur.
které jsou v souladu s právními předpisy, včetně použití právně nezávazných technických norem, a vynaložení
takového stupně dovednosti, péče. pečlivosti, opatrnosti a předvldavosti. ktera by byla běžně a rozumné očekávána
od odbomě kvalifikované. schopné a zkušené osoby zabývající se přislušnou činnosti za stejných nebo podobných/_

,lo'

",

/

(

i

_

garn Integrated / advertising agency

:

podmínek. V případě. že by Plnění nebo jeho čast nebylo poskytnuté v souladu stímto odstavcem Smlouvy. je
Beneticient povinen otom obratem písemné informovat Objednatele.

2.4.

Plnění bude prováděno dle harmonogramu uvedeného v Dohodě o dle č. 3 této Smlouvy. a bude dokončeno bez
vad a nedodělků ve Ihůtě uvedené v této Dohodě. O tomto dokončení bez vad a nedodělků a řádném předání bude
sepsán a oboustranně potvrzen předávací protokol (dále jen „Předávací protokol“).

2.5.

Odevzdaním Plnění Dodavatelem a jeho převzetím Beneticientem přechazí na Beneticienta vlastnické právo
k

2.6.

Plnění.

případě. že se na Plnění vzhledem na jeho povahu vztahují také dalši zvláštní práva (např. licenční oprávnění
apod.). uvedeným okamžikem nabýva Beneticient v plném rozsahu tato práva.

V

í

2.5

Odevzdanim Plnění Dodavatelem a jeho převzetím Beneticientem přecházi na Beneňcienta veškerá práva
vyplývající z odpovědnosti Dodavatele za vady poskytnutého Plnění včetně práv vyplývajících ze záruky za jakost.
V případě výskytu jakýchkoliv vad na Plnění bude Beneticient jejích reklamace uplatňovat výhradně vůči Dodavateli
a Dodavatel bude mít následně povinnosti vyplývající z vad Plnění přímo vůči Beneticientovi.

2.6

Objednatel se zavazuje za řádně a včas odevzdané Plnění bez vad a nedodělků poskytnout Dodavateli odměnu. a
to v hodnotě. způsobem a za podmínek blíže specifikovaných v souladu s článkem 4. této Smlouvy.

2.7

Podpisem teto Smlouvy Beneticient výslovně potvrzuje. že si je v plném rozsahu vědom a akceptuje. že Plnění
podle této Smlouvy je mu poskytované v ramci plnění zavazku Objednatele jako pořadatele Soutěže vůči
Beneticientovíjako výhercí Soutěže. tj. jako výhra v Soutěži případné jakojejí čast. Rovněž si je védom a akceptuje.
že výhra v Soutěži v hodnotě určené pravidly Soutěže se poskytnutímodměny Dodavateli dle této Smlouvy sníží o
sumu rovnající se hodnotě odměny dle této Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Beneticient dále výslovně potvrzuje.
že se podllel na výběru Dodavatele a Plnění a že s tímto výběrem bez výhrad souhlasí.

2.8

Beneticient se zavazuje Objednatelí bez zbytečného odkladu písemné potvrdit. že mu Plnění bylo poskytnuté řádně.
bez vad a v celém rozsahu a zavazuje se mu zaslat potvrzený Ptedávací protokol, kde bude uvedeno. že Plnění je
dokončeno bez vad a nedodělku.
PLNÉNÍ

3.1

Plnění a jeho podrobná specitikace bylo dohodnuto v souladu s pravidly Soutěže (zejména v rozsahu předmětné
výhry) mezi Beneicientem a Dodavatelem na základě dohody. uzavřené dne 25. 04. 2017 (dále a výše jen
pohoda“). Dohoda tvoří nedílnou přílohu č. 2 této Smlouvy.

3.2

Pořadatel má v souladu s čl. XlI. odst. 5 pravidel. které tvoří nedílnou přilohu č. 1 této Smlouvy. právo zkontrolovat,
zda výhra v Soutěži byla použita v souladu s pravidly Soutěže. Smluvní strany se v tomto kontextu dohodly. že za
účelem prokazáni řádného průběhu uvedeného Plnění & tím čerpání výhry zašle Beneticient Objednatelí mimo
jiné řádnou a prokazatelnou fotografickou dokumentaci uvedené rekonstrukce a jejího průběhu resp. Plnění (dále
jen „fotografie rekonstrukce"). Tyto fotogralíe rekonstrukce je oprávněn Objednatel užít ke všem způsobům užití.
bez územního. časového. množstevního rozsahu. a to zejména pro marketingové účely společnosti UNILEVER
ČR. spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 670/17. 186 00 Praha — Karlin. Česká republika, IČ: 186 27 781.
Benefrcient uděluje Objednatelí právo uvedené fotografie rekonstrukce upravovat. měnit. zařazovat do jiných děl.
či doplňovat reklamními atributy. Beneňcíent souhlasí stim. že Objednatel je oprávněn postoupít I převést uvedené
licenční právo na třetí osoby a to bez výslovného souhlasu Beneticienta. Beneticient předáním uvedených
fotografií rekonstrukce potvrzuje. že je oprávněn veškeré tyto výše uvedene souhlasy poskytnouta před odesláním
fotografií rekonstrukce Objednatelí vypořadat veškerá práva třetích osob, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoti
autorských dél. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním fotografií rekonstrukce vypořádal Beneticient na
vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že Beneticient svým konaním porušil práva třetí
osoby. zejména autorská čí osobnostní práva. bere na vědomí, že za takovéto porušení je plně odpovědný.
i

i

8.8

Smluvní strany se dohodly. že Beneticient je povinen předat Objednatelí uvedené fotografie do 5 dnů od Podpisu
předavacího protokolu. s tím, že Beneňcient bere na vědomí a souhlasí s tím. že Objednatel je oprávněn pozastavit
platbu odměny Dodavatele resp. faktury dle bodu 4. této smlouvy a to až do okamžiku předání uvedených fotografií,
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veškerou škodu
rekonstrukce a tím prokázáni splnění podmínek užití výhry v Soutěži. Beneticient odpovida za
uhradit.
obratem
Dodavateli
tímto případným prodlením se zaplacením vzniklou a zavazuje se ji
ODMÉNA

4.2

4.3
4.4

mezi Benelícientem a Dodavatelem na
Výše odměny za poskytnuté Plnění, a způsob její úhrady je dohodnuta
základě Dohody. Dohoda tvoří nedllnou přilohu č. 2 této Smlouvy.
veškeré náklady na kompletní
Cena uvedená v Dohodě je nejvýše připustnou cenou Plnění, která v sobě zahrnuje
hodnotu výhry (či její
uvedenou
Plnění
Přesáhne-Ii
cena
zhotovení Plnění v souladu s přílohou č. 2 této Smlouvy.
Beneňcient.
naklady
části) Beneňcienta určenou pravidly Soutěže, nese tyto zvýšené

Dodavatelem, na částku
Odmena bude vyplaoena Dodavateli Objednatelem, na základě faktury vystavené
Objednateli.
od
faktury
doručení
dni
45
dohodnuta
na
uvedenou v Dohodě, s tím, že splatnosl faktury byla
kde bude uvedeno, že
Dodavatel je oprávněn fakturu vystavil ve Ihůtě 20 dnů od podpisu Předávacího protokolu,
Dohody
a bylo provedeno
Beneňcient převzat Plnění od Dodavatele, ktere odpovida požadavkům dle teto Smlouvy,
bez vad a nedodělků.

4.5

5.
5.1

Plnění dle tohoto článku této Smlouvy
Objednalel a Beneiicientvýslovně prohlašují, že obratem po zaplacení ceny
k
uzavření
smlouvy „Souhlasného prohlášení
Beneticientem
Objednatelem Dodavatelidojde mezi Objednatelem a
vzniklého
na základě Plnění dle teto
vlastníkem
majetku
že
jediným
o určen! vlastnictví", kde bude potvrzeno,
smlouvyje Beneňcíent, jakožto výherce Soutěže.

KOMUNIKACE
souhlas nebo jiná forma komunikace
v této Smlouvě uvedenojinak. jakékoliv oznámení, žádost. požadavek
doručena jedním z následujících
bude
formu
a
předpokladana nebo povolená touto Smlouvou bude mit písemnou

Není—Ii

způsobů:
(a)
(b)
(c)
(d)

5.2

osobním doručením;
doporučeným dopisem;
prostřednictvím kurýra;
emailem;

Kontaktní osoby a údaje pro doručovaní Smluvním stranám:

Za Dodavatele:
adresa:

Akatyst, s.r.o., prevádzka: Alžbetina 30, Košice

k rukám: Mgr. Marian Miko
fax:
+421I055 6225502
tel. č.:
e-mail. adresa: oklandia©oklandiask

Za Objednatele:
adresa: Garp Integrated s.r.o., Pobřežní 249/45, 186 00, Praha 8
k rukám: Ondřeje Gottwalda, ]ednatele
fax:

tel. č.:
e—maíl. adresa:

jakub.krauskopf©g-in.cz

Za Beneticienta:
adresa:
k rukám:

Obec Ďurďošík, 044 45 Ďurďošík
Iveta Hadašová. starostka

_
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fax:
tel. č.:
e—mail.

5.3

-

+421! 055 6965 215, Mobil:0911 137 161
adresa: durdosik.obec©gmail.oom

Písemnost se považuje při zasílání

v rámci

České republiky Slovenske republiky za řádně doručenou:
i

(a)

při

doručovaní osobně dnem přijetí plsemnosti příjemcem;

(b)

při

doručování poštou pátý den po řédněm převzetí písemnosti poštou, pokud není doručena dříve;

(c)

při

domčování kurýrem dmhý den po odeslání. pokud není doručena dříve;

(d)

při doručovaní faxem okamžikom, kdy byla odesílatelem plsemnost odeslána s pozitivní zprávou o odeslání
přlslušného počtu stran (transmission OK);

(e)

při doručovánl emailem se dokument považuje za doručený okamžikem potvrzení jeho přijetí zpětným
emailem zaslaným odesílateli příjemcem.

5.4

Pokud nebyly splněny podmínky stanovené v bodu 5.3 této Smlouvy, písemnost se považuje za nedoručenou.

5.5

Kontaktní osoby a údaje jsou Smluvní strany oprávněny měnit či doplňovat ijednostranně s tím, že takováto změna
či doplnění je účinné dnem následujícím po dni jeho doručení druhé Smluvní straně, není—li v oznámení stanoveno
příjemce oznámení je povinna fakt doručení tohoto oznámení neprodleně
pozdější datum. Smluvní strana
Smluvní
straně.
prokazatelně oznamit druhé

-

5.6

Smluvní strany sa zavazujl. že po dobu trvánl této Smlouvy si budou navzájom poskytovat aktuální pravdivé a
kompletní inforrnaoe o všech skutečnosteoh. které mají nebo mohou mít vliv na řádnou realízaci předmětu této
Smlouvy.
ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ
Je-Ií nebo stane—li se jakékoliv ustanovení této Smlouvy neplatným, odporovatelným nebo nevynutitelným, nebude
to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy, lze-li toto ustanovení oddělit od Smlouvy jako
celku. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k nahrazeni chybného ustanovení bezchybným, kdy
takovéto nové ustanovení bude svým obsahom a účinkem co nejvíoe podobné neplatnému, odporovatelnému nebo

nevynutítelněmu ustanovení.
6.2

Žádná Smluvní strana neni oprávněna bez předchozího písemného souhlasu dmhé Smluvní strany převádět
jakákoliv svá práva nebo závazky vyplývající pro ni z této Smlouvy na třetí osoby.

6.3

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvními stranami.

6.4

Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou plsemných očíslovaných dodatků podepsaných všemi
Smluvními stranami.

6.5

Smluvní strany se dohodly. že vztahy vyplývajlcí z této Smlouvy se řídí českým právnlm řádem. zejména zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě změny právních předpisů se nahrazují odkazy
uvedené vo Smlouvě odkazy na v danou dobu platné právní předpisy obdobného předmětu či účelu. Pokud dojde
ke změně právních předpisů upravující práva a povinnosti Smluvních stran odlišným způsobem než sjednaným,
zavazují se Smluvní strany neprodleně uzavřít dodatek k této Smlouvě, jehož předmětem bude uvedení Smlouvy
a/nebo Dílčí smlouvy do souladu s takovou změnou právních předpisů.

6.6

Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, každý s platnosti originálu. z nichž každá ze Smiuvních
stran obdržl po jednom (1).

6.7

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohyt

čr»—

-

_
Příloha č.

1 —

uarp Inlnuralerl / advertising agency
Pravidla Soutěže

Příloha &. 2 Dohoda / Objednávka s dodavatelem
—

Mlsto:
Datum:

92

_

K5

/

_

Objednatel:

Garp Integral
___P8—lm
HČOMEI
Jméno: Ondřď
Funkce: Jednltel

Místo: Ďurďošík
Datum: 25.04.2017

Beneňcianl10bec Ďurďošlk

———-<——
Jméno: Iveta Hadašovä
Funkce: starostka
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,.)

MlstozĎurd'ošlk

Datum:25.04.2017
Dodavatel:

Jméno: Mgr. Marian Miko
Funkce: konateľ
Akalyst_s,. r.o.

