Zmluva o dielo
tizavretá pod ľa § 536 a nás!. zákona č . 51311991 zb. obchodného zákonn ĺ ka v ziiení neskorš ĺch predpisov
a zákona č . 25/2006 Z.z. o verejnoni obstarávaní a o zrnene a dopinení niektorých zákoiiov v znení neskorších
predpisov rnedzi zmluvnýrni strananii uvedenými v Č l. 1 tejto zmluvy.

Článok I
Zmluvné strany

Objednávatel:
Sídlo:
Statutárny zástupca:
Bankové spoi enie:
Císlo účtu:
IČ O:
DIČ :
IBAN
a

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
Ján Greššo, riaditel
Státna pokladnica
70003 1 0609/8 1 80
00164895
20021246623
SK1281 8000000070003 10609

Zhotovitel:
Sídlo:
Statutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
IČO:
DIČ :

Kominárstvo VVL
Kúpelná č . 4, 949 01 Nitra
Dušan Levický
VUB Nitra
665948162/0200
30932599
102949

Článok 11
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zrnluvy sa zhotovitel zaväzuje vykonat práce na predmet zákazky:
,, Kontrola a čistenie komínov v zmysle vyhlášky MV SR 40112007 Z.z.

Článok 111
Termíny pinenia
3.1 Zhotovítel sa zaväzuje, že správy o prehliadkach a skúškach z článku 11 budú dodané
v termínoch podla platných noriem a predpisov, čím preberá zodpovednosť voči štátnym
orgánom za včasné a kvalitné prevedenie p1. ác.
3

.2 Vykonávanie prác nesmie ovplyvni ť prevádzku divadla.

3 .3 Zhotovite ľ bude všetky práce koordinovat s energetikorn a technickým nárnestníkom
DAB v Nitre.
3.4 Požadované práce budú vykonané do 24 hodín po obdržaní písomnej objednávky.

Č Jánok IV
Cena a miesto pinenia

4.1 Ceny za kontrolu a čistenie komínov je stanovená na základe cenovej ponuky nasledovne:
Miesto kontroly a Č istenia komínov

počet komínov a výkon
príslušných kotlov

poČet kontrol pod ľa
vyhlášky MV SR Č .
401/2007

cena za lkomín
1 kontrola a
Čistenie

/

cena spoiu

N - DAB,
Svätoplukovo nám. 4 Nitra

4 komíny nad 50 kW

2x ročne

14,28 €

114,24E

UDD
ut. 7pešieho pluku, Nitra

2 kom ĺny nad 50 kW

2x ročne

14,28 €

57,12 €

Zámočnícka diel ň a UDD
ul. 7pešieho pluku, Nitra

1 komín do 50 kW

lx ročne

11,62E

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

21 1 ,54E
423,08 €

Cena počas trvania zmluvy (2roky)

4.2 Náklady na dopravu nebudú ú čtované.

Článok V
Platobné podmienky

5.1 Právo na vystavenie faktúry vznikne zhotovite ľovi dňom odovzdania revíznych správ
o kontrole komínov.
5.2 Cena je splatná na základe faktúry vystavenej v zhotovitelom v lehote 14 dní odo d ňa jej
vystavenia na účet zhotovitela. V prípade, ak objednávatel neuhradí faktúru v stanovenej
Iehote, je zhotovite ľ od prvého dňa omeškania oprávnený požadovat od objednávateia úrok
z orneškania vo výške 0,05% z dlžnej surny, za každý de ň omeškania až do jej zaplatenia.

Článok VI
Závere čné ustanovenia

6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu ur čitú a to: od 1.1. 2016 do 31.12. 2017.

6.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňat len písomnými dodatkami odsúhlasenými
a podpísanými oboma zmluvnými stranami.
6.3. Ukon čit zmiuvný vzťahje možné len písomnou formou:
6.3.1 vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán,
6.3.2 výpovedou ktorejkolvek zo zmluvných strán bez uvedenia dvodu, pri čom
výpovedná lehota je tri mesiace a za č ne plynút prvým d ňom nasledujúceho mesiaca po
doručení písomnej výpovede druhej zrnluvnej strane,
6.3.3 pri nedodržaní zrnluvných podmienok ktoroukolvek zo zmluvných strán podla
ustanovení Obchodného zákonriíka.
6.4 zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
1 rovnopis.
6.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spsobi1é na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné
prejavy sú dostato čne určité a zrozurnite ľné, že zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za
nevýhodných podmienok a svoj súhlas potvrdzujú svojimi vlastnoru čnými podpismi.

VNitre,dňa:

V Nitre, dňa:

