Rámcová zmluva o spolupráci MIK - 2019-13

uzatvorená v súlade s ustanoveníi'n § 269 ods. 2 0bchodného zákonrríka: (d'alej len ,,Zmluva")
medzi zmluvnými stranami
Článok I.
Zmluvné strany
Obchodné meno:
Sídlo:

Zastúpenie:
IČO:
DIČ
IČ:DPH:
Právna forrna:

Mestská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86
Ing. Lucia Pitoňáková
42381193
2024097372

SK2024097372

príspevková organizácia i'nesta

(d'alej len ,,MIK" v príslušnom gramatickom tvare )
WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.
sídlo:
Hlavná 5039/1A, 058 01 Poprad
IČO:
35 796 570
DIČ:
2020257679
Ič DPH:
SK2020257679
INGbank
Bankové spojenie:
IBAN:

SK28 7300 0000 0090 0000

(d'alej len ,,Partiier" v príslušnom grainatickom tvare)
uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci.

článok II.
Predmet zmluvy

1) Predinetom tejto zi'nlrivy je poskytnutie služieb za účelom propagácie a prezentácie partnera na
základe odberu produktov MIK- kina Tatran partnerom.
článok III.
Doba plnenia
l ) Táto zinl?iva sa uzatvára iia dobu neurčitú.

2) Zml?ivné strany sa zavázujú všetky činnosti dojednané v tcjto Zmluve zrealizovat' najneskór do 2
mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
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článok IV.
Povinnosti zmluvných strán

l) MIK F'oprad sa zavázuje k zaisteniu nasledu.júcich činnosti v záujme zabezpečenia prczcntácie
partnera počas celej doby platiiosti tejto zmluvy:

Prezentácia spotu partnera v maximálncj dÍžke 15 s pred večerným (nie detským)

prcmietaním 'filmu v kíne Tatran (výrobu spotu zabezpečí partner). MIK má právo požiadat'
partnera o nový spot po 6 inesiacoch jeho uvádzania z dóvodu aktualizácie.
Umiestnenie roll-up banneru, resp. obdobného banneru v priestoroch kina.

Un'iiestnenie loga partnera na mesačných programových letákoch a plagátoch v sekcii
partneri.

Umiestnenie loga partnera na webovej stránke kinotatran.sk.
Umiestnenie reklainného spotu na LED obrazovkii v MIK Poprad
2) Partner sa zavázuje

k odbem 375 ks ,,darčekových kariet štandard" (v cene 4,-€ s DPH/ks) v celkovej hodnote
1500€ s DPH;

k odber?i 34 ks ,,darčekovýcli karict motív" (v cene 15,-€ s DPH/ks) v celkovej hodnote 510€
s DPH

3 ) Finančné plnenie vyplývajúce z bodu 2) čl. IV. v celkovej sume 2010,- € vrátane DPH partner
uhradí prcvodom na bankový účet MIK Poprad - IBAN: SK66 0200 0000 0033 0417 . na
základe irystavenej faktúry so splatnost'ou 30 dní.

4.) Zmluvné strany si vyhradzujú právo od tejto Zmluvy odstúpit' v prípadc hrubého porušcnia
Zmluvy, a to kedykol'vek po podpise tejto Zmluvy až po zahájenie akcie uvedenej v článku IV.
Tejto Zmlíivy. Odstúpenie je ťičinné domčením písomného oznámenia o odstúpení druhej strany.
(:'lánok V.
Zásady spolupráce

Zinluvné strany se zavázujú, že:

a) budú zodpovcdne plnit' tic činnosti, ku ktorých zaisteniu sa zaviazali torito zrrffiivou,
b) budú všetky zmeny akcie realizovat' po vzájomnej dohode a odsúhlasení, písomným
dodatkom k tejto zml?ive,

c) budú operatívne riešit' všetky zmeny. ktoré nastanú v priebehu priprasry a realizácie akcie,

d) každá zo zmluvných strán si zaistí výrobu vlastnýcli propagačiiých materiálov a darčekových
kariet na svoje vlastné náklady.

e) všetky predmety, či iné podklady dodané dnihou zmluvnori stranou podl'a tejto Zmluvy
využijú výhradne za podmienok a na účely tejto Zmluvy, pokial' sa obe strany nedohodnú
inak.

í) na požiadanie druhej Zmluvnej strany predložit' dokumentáciu preukazujúcu poskytríutia
spoluprácc v zmysle tejto Zmluvy
Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyk?i s platnost'ou
originálu, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
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2) Zmenit' alcbo doplnit' zmluvu rnó;zu zmluvné strany iba za súhlasu oboch zmluvných strán, a
to formou písomných dodatkov, ktoré budú vzostupne číslovan6, výslovnc vyhlásené za
dodatok tejto zmluvy a podpísané oprávnenými zást?ipcami zmluvných strán.

3) Zmluvné strany potvrdzujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zi'nluvy a zárovcň vyhlasujú, že
bola uzatvorená na základe vzájomnej slobodnej vóle oboch zmluvných strán, nie v tiesni, ani
za nápadnc ncvýhodných podmienok.

4) Zml?iva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a ťičinná dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia na internetovej stránke MIK Poprad.
5) Doíučovanie pre ťičely Zmluvy sa vykonáva a považ?ije za platne a účiíuíe vykonané vtedy,
ak sa doručuje na poslednú znái'nu adresu sídla zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná
znáina adresa sídla to?ito zmluvnou stranou pisomne oznáinená (prípadne vyplýva zo

vzájomnej korešpondencie alebo zmluvných dokladov ako poslediiá). Obe Zmluvné strany sa
zavázujťi vzájomne si písomne oznamovat' zmenu adresy sídla bez zbytočného odkladu.
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VAKIA spol. s r.o.
a konatel' spoločnosti
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3

