2.3.1 Zmluva o dielo
uzavretá medzi

Divadlo Andrja Bagara v Nitre

a
CORADO-NETSEC,s.r.o.

l.
Zmluvné strany
1.1 Divadlo Andreja Bagara v
Nitre

so sídlom: Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
IČO: 00164895
Zriadovacia listina

Č.

168/2003 zo dňa 21.10.2003

konajúca prostredníctvom Jána Grešša, riaditel'a
ďalej len" objednávatel' "

a
1.2 CORADO-NETSEC,s.r.o,

so sídlom: Párovská 2, 949 01 Nitra
IČO: 43905773
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre oddiel: Sro. vložka
21307

Č.

konajúca prostredníctvom PaedDr. Ondrejom Šulajom a Róbertom Šmidom konatel'ov
ďalej len" zhotovitel' "

uzatvorili dnešného dňa túto zmluvu o dielo podl'a § 536 a nasl. zákona

Č.

513/1991 Zb. OBCHZ

n.
Predmet zmluvy
2.1 Zhotovitel' sa zaväzuje, že za podmienok v tejto zmluve dohodnutých vytvorí pre objednávatel'a dielo :zabezpečenie objektu
UDODABv Nitre podľa ponuky. v súlade so záväznými technickými požiadavkami objednávatel'a.

2.2 Objednávatel' je povinný do 15 dní od podpísania tejto zmluvy o dielo odovzdať zhotovitel'ovi zoznam technických požiadaviek
na zhotovitel'om vytvorený projekt stavby.

2.3 Objednávatel' sa v zmysle § 537 Obchodného zákonníka zaväzuje prevziať ukončené dielo v dohodnutom termíne a rozsahu
plnenia a zaplatiť zaň cenu dohodnutú podl'a čl. III. tejto zmluvy o dielo, ak dielo zodpovedá zmluvne dohodnutým
špecifikáciám.

m.
Cena a platobné podmienky
3.1 Cena za dielo, tak ako je určené v bode 2.1 tejto zmluvy, sa určuje dohodou vo výške 2970,60,- € (slovom dvetisíc deväťsto
sedemdesiat eur, šesťdesiat centov). V uvedenej cene nie je zahrnutá DPH.

3.2

Faktúry budú obsahovať nasledujúce údaje:
•
•
•
•
•
•
•
•

označenie predrretu diela a číslo zmluvy;
názov, sídlo, IČO, DIČ, označenie reg. súdu a číslo vložky zhotovitel'a;
názov, sídlo, IČO, DIČ, označenie reg. súdu a číslo vložky objednávatel'a;
bankové spojenie objednávatel'a a zhotovitel'a;
fakturovanú čiastku;
splatnosť podl'a zmluvy o dielo;
DPH;
podpis zhotovitel'a.

IV.
Termíny plnenia

4.1 Zhotovitel' sa zaväzuje odovzdať predmet diela tak, ako je určený v článku II. tejto zmluvy o dielo do 2 mesiacov od prevzatia
zoznamu požiadaviek na projekt od dodávatel'a v sídle dodávatel'a, tak ako je uvedené v článku II. tejto zmluvy o dielo.

V.
Spolupráca objednávatel'a
5.1 Objednávatel' sa zaväzuje odovzdať zhotovitel'ovi potrebné informácie a podklady včas, v rozsahu a v termínoch dohodnutých
v tejto zmluve, prípadne na rokovaniach so zhotovitel'om.
VI.
Ostatné dojednania
6.1 Zhotovitel' potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámi s povahou diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné
podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela
nevyhnutné.

6.2 Zhotovitel' je zodpovedný za vady a nedostatky, ktoré dielo vykazuje v čase jeho odovzdania. Za vady diela, na ktoré sa
vzťahuje záruka, zodpovedá zhotovitel' objednávatel'ovi v rozsahu tejto záruky.

6.3 Zhotovitel' na písomnú výzvu objednávatel'a najneskôr do 3 pracovných dní posúdi oprávnenosť reklamácie a odstráni
oprávnene nárokované chyby, ktoré spadajú do predmetného plnenia tejto zmluvy v obojstranne dohodnutom termíne.
Reklamačné nároky budú riešené na základe individuálnych požiadaviek objednávatel'a.

6.4 Zhotovitel' nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, ktoré mu dalobjednávatel' v prípade, ak
objednávatel'a na nevhodnosť týchto pokynov upozomil a objednávatel' na ich dodržaní trval, alebo ak zhotovitel' ani pri
vynaložení odbomej starostlivosti túto nevhodnosť nemohol zistiť.

6.5 Zhotovitel' vyhlasuje, že bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbomou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať
všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podrnenky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadiť východiskovými podkladmi
objednávatel'a, pokynmi objednávatel'a, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

6.6 Zhotovitel' vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu diela a že bude všetky práce vykonávať s
celkovou odbornou starostlivosťou a ich uskutočňovanie bude zabezpečovať pracovníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
Pokiaľ o to objednávatel' požiada, je zhotovitel' povinný umožniť mu nahliadnuť do živnostenského oprávnenia.

6.7 Objednávatel' sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vád diela u znotovttera

písomne a to bezodkiadne

!JO

ich zistení

vn.
záverečné ustanovenia
7.1 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami
513/1991 Zb. OBCHZa ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

zákona č.

7.3 Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým dohodou.

7.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto
zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu
tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

7.5

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami.

7.6 Táto zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 1 vyhotovení.

7.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú
si vzájomne vážne, zrozumitel'ne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy/ podpisy svojich
štatutárnych orgánov.

