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Císlo smlouvy poskytovatele: 2276/2016/HSNZKU

 

DQDMEK 5,4 kg

smouvě © REKLAMNEM PARTNERSTVI

dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platnem znění

Smluvní strany:

 

ČEZ, a. s.

se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53

zastoupená: Mgr. Michaela Žemličkova, MBA, manažerka útvaru

marketing

lng. Petr Beneš, vedoucí útvaru nákup režijní služby

a materiál

osoba oprávněná kjednání

lČO: ' 452 74 649

DIČ: CZ45274649

  
bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

ČEZ, a. s. je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1581

(dále jen „objednatel“)

a

Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

zastoupen: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor

osoba oprávněná

lČO: 00845451

DIČ: 9200845451

bankovní spojení:

ID datové schránky:

xxx

(dále jen „poskytovatel")

společně též jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“

v souladu s čl. IX, odst. 4 Smlouvy o poskytování reklamy (dále jen „Smlouva“) se smluvní

strany dohodly na změně Smlouvy a uzavírají spolu Dodatek č. 1 v následujícím znění (dále

jen „Dodatek č. 1“):

  



 

Obchou

A I Timto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se do čl. " vkládá nový odstavec 2.1. v tomto

zněnh

2.1. Poskytovatel se zavazuje ke dni 10.03.2017 zajistit umístění reklamního sdělení ve

formě polepů na karosérii vozidel dle přílohy č. 2 této Smlouvy. Výrobu reklamy ve

formě polepů zajistí poskytovatel na své náklady. Pro vyloučení pochybností opravy

polepů zajišt'uje na své vlastní náklady poskytovatel.

B I Timto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění Příloha č. 2 — Vizualizace vozidel,

a to tak že se původní znění nahrazuje novým textem a vyobrazením —

Vizualizace vozidel 2017, ve znění uvedeném níže.

C I Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení) v platném znění: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

č. WWW/WWW ze dne .ZÍŽČWŽÍ

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma

smluvními stranami.

3. Ostatní ustanovení tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě nedotčená zůstávají v platnosti

beze změn.

4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž dvě

vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení poskytovatel.
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V Praze, dne 05/9} 3. "(O/i V Ostravě, dne

*3 'UB— 2W

Za objednatele:
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Příloha č. 2 — Vizualizace vozidel 2017
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