Zmluva o poskytovaní služieb
Č . 1 /2016
Uzatvorená podla zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Zmluvné strany:

Objednávatel:
Zastúpený štat. zast.:
Bankové spojenic:
IČO:
DIČ :

DIVADLO ANDREJA BAGARA v NITRE
Svätoplukovo námestie č . 4, 950 53 Nitra
Jún (3reššo. riudite ľ
Stútna pokiadnica
Císlo úč tu: 70()()3 I O6OOl 1 $O
00164895
20021246623

a
REVEZ Nitra, s.r.o.
Párovská 42, 949 01 Nitra
Július Šatura konatel
Ing. Tomáš Satura konatel
IČO:
46457623
DIČ : 2023390292
iČ DPH: SK2023390292
Bankové spojenie:
VÚB a.s. Nitra
Císlo účtu:
2966558853/0200
Zápis v OR:
OR OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 30420/N
Vykonávatel:
so sídlom:
v zastúpení:

-

-

1. Predmet zmluvy
Vykonávatel sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávatela
vykoná v súlade s cenovou ponukou zo d ňa 23. novembra 2015 tento predmet obstarávania:
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zdvíhacích zariadení
(výtahov) po čas prevádzky.
2. Čas pinenia
a) Vykonávatel sa zaväzuje vykonat dielo - predmet zmluvy z článku 1. v zmysle Vyhlášky
718/2002 Z.z. aplatných STN.
b) Vykonávatel sa zaväzuje, že správy o prehliadkach a službách z bodu 1. budú dodané
v termínoch podla platných noriem a predpisov, čírn zárove ň preberá zodpovednost vo či
štátnym orgánom za v časné a kvalitné prevedenie prác.
c) Zmluva sa uzatvára na dobu neur čitú a to od 1.1.2016 do 31.12.2017

3. Spsob pinenia zmluvy

a) Spsob pinenia zmluvy sa riadi Obchodným zákonníkorn § 591-600, príslušnými STN
predpismi v danom odbore.
b) Vykonávanie prehliadok a skúšok VTZ nesmie ovplyvnit divadelnú prevádzku.
c) Všetky práce bude vykonávatel koordinovat s energetikom cez TN.
4. Cena predmetu pinenia

Na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a opravy výtahov
v zmysle Vyhlášky 718/2002 Z.z. a podla platných STN.
Odborné prehliadky
Výtahov TONV 500 kg
Výtah GNV 500 kg
Výtahov TNV 1400 kg
Mesačná údržba

4 ks
1 ks
1 ks
6 ks

á 12,21
á 7,86
á 7,86
á 8,30

V rozpise prác a cien sú zahrnuté ceny za pravidelné prehliadky, servis výtahov, odstránenie
závad zistenou odbornou prehliadkou a odstránenie závad nahlásených užívatelom.
Odborné skúšky - vykonané trojro čne (vrátane manipulácie s bremenom)
Výtah TONV 500 kg
Výtah GNV 500 kg
Výtah TNV 1400 kg

4 ks
1 ks
1 ks

46,48
39,83
63,07

Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH.
Ostatné práce, poruchy a havárie budú fakturované HZS 9,30 EURJhod.

5. Platobn č podmienky

a) Právo na vystavenie celkovej faktúry vznikne vykonávatelovi d ňom odovzdania správ
o spravených prehliadok a skúškach VTZ.
b) Splatnost faktúryje 14 dní odo d ňa doručenia faktúry objednávatelovi.
c) Zmluvné pokuty sú zmluvnými stranami dohodnuté takto:
- v prípade omeškania objednávatela so zaplatenia faktúry zaplatí 0,05 % z dlžnej
čiastky za každý de ň omeškania

6. Závere čné ustanovenie

a) Zmluva nadobúda platnost d ňom podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán
a účinnostou dňom 1. januára 20 1 6.
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b) Zmluvu je možné zmenit alebo dopinit len písomným dodatkom podpísanými zmluvnými
stranami
c) Zmluvný vztah mže byt ukon čený:
- dohodou zmluvných strán
- písomnou výpovedou ktorejkolvek zo zmluvných strán bez udania dvodu, pri čom
výpovedná Iehota je tri mesiace a za čne plynút prvým d ňom nasledujúceho mesiaca po
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane
- okamžitým zrušením z dvodu hrubého porušenia ustanovení tejto zmluvy (a hrubé
porušenie považujú zmluvné strany v prípade vykonávatela porušenie povinností vyplývajúce
z Vyhlášky 718/2002 Z.z. a v prípade objednávatela neuhradenie faktúry v lehote 30 dní.)
- obe zmluvné strany sa dohodli, že na podnet vykonávatela budú priebežne prejednávat
zmeny č1. 4 tejto zmluvy súvisiace so zmenami cenových relácií a infácie na vnútornom trhu
a ich vplyvu na náklady vykonávatela.
d) Zmluva bola vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia dostane každá
zmluvná strana po potvrdení oprávnenými osobami.
e) Zmluvné strany si zmluvu pre čítali, jej ustanoveniam porozumeli a nepovažujú ju za
uzatvorenú v tiesni, ani zajednostranne nevýhodných podrnienok, na znak čoho ju podpisujú.

V Nitre, dňa

Obj e

Vykonávattel

3

