Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisovazákona č. 25/ 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov medzi uvedenými zmluvnými stranami.

odberateľom služby:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
so sídlom Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
Zapísaná: Zriaďovacia listina č. 168/2003 zo dňa 21.0.2003
V zastúpení: Ján Greššo, riaditeľ
IČO: 164895
DIČ: 2021246623
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000310609/8180

a

poskytovateľom služby: 3M media, s.r.o.
Vodná 1119/9, 949 01 Nitra
Zapísaná: OR 27940/2013/N
V zastúpení: JUDr. Juraj Šranko
IČO: 47173 271
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4220370204/3100

Článok l.
Predmet zmluvy
1.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť odberateľovi služby spočívajúce v:
•

Nasnímaní divadelných inscenácií pre interné potreby divadla, pohľad
z dvoch kamier.

Článok II.
Úhrada za poskytovanú službu
2.1
2.2

Odberateľ sa zaväzuje za služby poskytnuté podľa čl. I. tejto zmluvy zaplatiť
poskytovateľovi úhradu v sume 79,00 EUR za jednu inscenáciu.
Poskytovateľ bude úhradu za poskytované služby v zmysle ods. 2.1 a 4.2 tejto
zmluvy objednávateľovi fakturovať so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia
faktúry.

Článok III.
Trvanie zmluvy
3.1

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2014 do 30.6. 2015

Článok IV.
Ďalšie dojednania
4.1

Poskytovateľ bude poskytovať služby na základe jednotlivých objednávok
odberateľa. Objednávka musí obsahovať dátum a čas divadelnej inscenácie
a priestory, v ktorých bude inscenácia odohraná pre nasnímanie. Objednávka
musí byť doručená písomne na adresu sídla poskytovateľa alebo elektronicky
na e-mailovúadresuobchod@tvnitricka.sk.
najneskôr 5 dní pred termínom
odohrania divadelnej inscenácie.

4.2

Poskytovateľ bude poskytovať služby v priestoroch Divadla Andreja Bagara
v Nitre, Svätoplukovo nám. 4, a to v Štúdiu - malej sále a vo Veľkej sále.
V prípade, ak bude odberateľ požadovať poskytnutie služby v iných
priestoroch, odmena za poskytnutie takejto služby bude navýšená
o preukázateľné náklady vzniknuté poskytovateľovi v súvislosti s presunom
nahrávacej techniky a jej obsluhy na miesto poskytnutia služby.

4.3

Odberateľ je povinný zabezpečiť osobám, ktoré na vyhotovenie záznamu
poverí poskytovateľ, prístup do priestorov, v ktorých sa má služba poskytnúť.
Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby osoby poverené poskytnutím služby
boli po celý čas jej poskytovania viditeľne označené visačkou s nápisom
3M media"
/l

4.4

Poskytovateľ sa zaväzuje nasnímaný obrazovo-zvukový záznam spracovať
a odovzdať odberateľovi na DVD nosiči, a to do 8 dní odo dňa odohrania
snímanej divadelnej inscenácie. DVD môže odberateľ voľne kopírovať pre
svoje potreby.

Článok V.
Ukončenie zmluvy
5.1

Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou zmluvy.

5.2

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu písomne vypovedať, aj bez
udania dôvodu. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude výpoveď druhej zmluvnej
strane doručená.'

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

6.1

6.2

6.3

Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať
skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

o

všetkých

Túto zmluvu možno doplňať a meniť len písomným dodatkom podpísaným
oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy pred jej podpisom
oboznámili, že zmluva sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne
prejavenou vôľou a že zmluvu neuzatvorili v tiesni alebo za nápadne
nevýhodných podmienok.

V Nitre, dňa 30.12.2013

odberateľ služby

poskytovateľ

služby

