Zmluva o dielo
uzavretá podl'a § 536 a násl. zákona č. 513/1991 zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. 1 tejto zmluvy.

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
Ján Greššo, riaditeľ
Štátna pokladnica
7000310609/8180
00164895
20021246623

a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Kominárstvo VVL
949 O 1 Nitra
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Článok II
Preambula
2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zákazky použil postup verejného obstarávania
- zadávanie zákazky podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať práce na predmet zákazky:
" Kontrola a čistenie komínov" v zmysle vyhlášky MV SR 40112007 Z.z.

Článok IV
Termíny plnenia
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že správy o prehliadkach a skúškach z článku II budú dodané
v termínoch podľa platných noriem a predpisov, čím preberá zodpovednosť voči štátnym
orgánom za včasné a kvalitné prevedenie prác.
4.2 Vykonávanie prác nesmie ovplyvniť prevádzku divadla.
4.3 Zhotoviteľ bude všetky práce koordinovať
DAB v Nitre.

s energetikom

a technickým

námestníkom

4.4 Požadované práce budú vykonané do 24 hodín po obdržaní písomnej objednávky.

Článok V
Cena a miesto plnenia
5.1 Ceny za kontrolu a čistenie komínov je stanovená na základe cenovej ponuky nasledovne:
Miesto kontroly a čistenia komínov

cena za 1komín / cena spolu
1 kontrola a
čistenie

počet komínov a výkon
príslušných kotlov

počet kontrol podľa
vyhlášky MV SR č.
401/2007

N - DAB,
Svätoplukovo nám. 4 Nitra

4 komíny nad 50 kW

2x ročne

14,28 €

114,24 €

UDO
ul. 7pešieho pluku, Nitra

2 komíny nad 50 kW

2x ročne

14,28 €

57,12€

Zámočnícka dielňa UDO
ul. 7pešieho pluku, Nitra

1 komín do 50 kW

1x ročne

11,62 €

11,62 €

Ubytovňa DAB
ul. 7pešieho pluku, Nitra

1 komín nad 50 kW

2x ročne

14,28 €

28,56 €

Cena spolu za 1 kalendárny rok

211,54€

Cena počas trvania zmluvy (2roky)

423,08 €

5.2 Náklady na dopravu nebudú účtované.

Článok VI
Platobné podmienky
6.1 Právo na vystavenie faktúry vznikne zhotoviteľovi dňom odovzdania revíznych správ
o kontrole komínov.
6.2 Cena je splatná na základe faktúry vystavenej v zhotoviteľom v lehote 14 dní odo dňa jej
vystavenia na účet zhotoviteľa. V prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru v stanovenej
lehote, je zhotoviteľ od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od objednávateľa úrok
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy, za každý deň omeškania až do jej zaplatenia.

Článok VII
Záverečné ustanovenia
7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to: od 1.1. 2014 do 31.12. 2015.
7.2 Zmluvu je možné meniť a dopÍňať
a podpísanými oboma zmluvnými stranami.

len

písomnými

dodatkami

odsúhlasenými

7.3. Ukončiť zmluvný vzťah je možné len písomnou formou:
7.3.1 vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán,
7.3.2 výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu, pncom
výpovedná lehota je tri mesiace a začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane,
7.3.3 pri nedodržaní zmluvných podmienok ktoroukoľvek zo zmluvných strán podľa
ustanovení Obchodného zákonníka.
7.4 zmluva je vyhotovená
2 rovnopisy.

v 4 rovnopisoch,

z ktorých každá zo zmluvných

strán obdrží

7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné
prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, že zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za
nevýhodných podmienok a svoj súhlas potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
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