Zmluva o dielo
uzatvorená §409 a násl. Obchodného zákonníka č . 5 1 3/1 99 1 Zb. v znení neskorších predpisov
a §3 ods.2 zákona č . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení neskorších
predpisov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami.

I.
Zmluvné strany
Objednávatel:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
IČO:
DIČ :
IBAN:

Vykonávatel:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ :
IBAN:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre,
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
Jánom Greššom, riaditelom
Státna pokladnica
70003 1 0609/8 1 8()
00164895
2021246623
SK 12 8180 0000 0070 0031 0609

Anton Kližan TONY
,956 18Bošany
Anton Kližan

35252308
1020092150

I1.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie revíznych prehliadok požiarnych klapiek
v priestoroch DAB v Nitre v súlade s cenovou ponukou zo d ňa 5.9. 2014

II1.
Spsob a doba pinenia zmluvy
1. Vykonávate ľ sa zaväzuje vykonávat revízne prehliadky požiarnych klapiek v zmysle
Vyhlášky 478/2008 Z. z. a platných STN.
2. Vykonávatel sa zaväzuje, že správy o prehliadkach s službách uvedených v bode 1. dodá
v termínoch podla platných noriem a predpisov, čím preberá zodpovednost vo či štátnym
orgánom za včasné a kvalitné prevedenie dohodnutých prác.
3. Vykonávater sa zaväzuje koordinovat práce tak, aby neovplyvnili divadelnú prevádzku.

4. Zmluva sa uzatvára na dobu ur čitú a to: od 24.9.2014 do 24. 9. 2016

Iv.
Cena predmetu zmluvy
1. Cena za vykonané práce bola stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej
ponuky takto:
Cena za jednu servisnú prehliadku vrátane DPH: 897,60 EUR
2. V takto dohodnutej cene sú zahrnuté pravidelné prehliadky, servis, odstránenie porúch
zistených pri odbornej prehliadke a odstránenie porúch nahlásených užívatelom.
3. Splatnost faktúry je 14 dní odo d ňa doručenia objednávatelovi.
4. Cenu predmetu zákazky nie je možné po čas trvania zmluvy menit.

V.
Sankcie
1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné
sankcie:
a) za omeškanie vykonávatela má objednávatel vo či vykonávatelovi nárok na úrok
z omeškania vo výške 0,02% z hodnoty predmetu zákazky za každý de ň omeškania.
Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok objednávatela pre prípadnú náhradu škody.
b) za omeškanie objednávatela so zaplatením faktúry má vykonávatel nárok na úrok
z omeškania vo výške 0,02% z nezaplatenej ceny za každý de ň omeškania.

vI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvu je možné menit a dop ĺňat len formou písomných dodatkov, obojstranne
odsúhlasených a podpísaných oboma stranami.
2. Zmluvný vztah mč že byt ukončený:
a) dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpovedou ktorejkolvek zo zmluvných strán bez udania d čvodu, pričom
výpovedná lehota je tri mesiace a za čne plynút prvým dňom nasledujúceho mesiaca
po doručení písomnej výpovede druhej strane,
c) okamžitým vypovedaním z d čvodu porušenia ustanovení tejto zmluvy.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch výtla čkoch, z ktorých po podpísaní každá zmluvná strana
obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluva nadobúda platnost d ňom podpisu zmluvnými stranami a ú činnost dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na intemetovej stránke objednávate ľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a sjej obsahom súhlasia, na znak
čoho ju podpisujú
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V Nitre, dňa..................

Objednávate :
Ján Greššo
riaditel

V

........ dňa..

....................................
Vykonávatel:
Anton Kližan
maj itel

ĺO/

