Zmluva o dielo
uzavretá podla § 536 a nasl. zákona č . 5 1 3/ 1 99 1 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskrších predpisov a § 99 a nasl. zákona 343/20 1 5 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
uvedenými v č1.I. tejto zmluvy.

I. Zmluvné strany
Obj ednávatel:
Obchodné meno
Sidlo:
Zastúpený:
Oprávnený konat
o veciach technických:

ičo:
DIČ :
Bankové spojenie:
IBAN:

Vykonávatel:
Obchodné meno:
Sídlo:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra
Ing. Jaroslav Dáczy, PhD. - riaditel
Ján Surovka
00164895
2021246623
Štátna pokladnica
SK:12 8180 0000 0070 0031 0609

Miroslav Seifert ENERGOSTAV
Petzwalova 14
949 OlNitra
Miroslav Seifert konatel
11722231
1020396102
SK1020396102

Zastúpený:
IČO:
DIČ :
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
Zivnostenský list číslo:
Zo-2002/06 1 95/00002
Č . živn. reg.:
2370/2002
Okresný úrad v Nitre, Odbor živnostenského podnikania
-

11. Predmet zmluvy
2.1 Vykonávatel sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre
objednávatela vykoná v súlade s cenovou ponukou zo d ňa 29.11.2012 tento predmet
obstarávania: ,,Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a elektrického
ručného náradia.
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111. Čas pinenia
3.1 Vykonávatel sa zaväzuje vykonat dielo - predmet zmluvy z článku 1. v zmysle
vyhlášky 508/2009 Z.z. a platných STN v členení podla ponuky, ktorá je
neoddelitelnou súčastou tejto zmluvy.
3.2 Vykonávatel sa zaväzuje , že správy o prehliadkach a skúškach z bodu 2. budú dodané
v termínoch podla platných noriem a predpisov, čím zároveň preberá zodpovednost
voči štátnym orgánom za v časné a kvalitné prevedenie prác.

IV. Spsob pinenia zmluvy
4.1 Spsob pinenia zmluvy sa riadi Obchodným zákonníkom § 591 - 600, príslušnými STN
predpismi v danom odbore.
4.2 Vykonávanie prehliadok a skúšok nesmie ovplyvnit divadelnú prevádzku.
4.3 Všetky práce bude vykonávatel koordinovat s vedúcim TU.

V. Cena predmetu pinenia
5. 1 Cena za prehliadky a skúšky je stanovená podla ponuky zo d ňa 22.11.2016, ktorá je
prílohou tejto zmluvy.
5.2 Ceny sú pevné po čas trvania zmluvy a zo strany vykonávatela sa nebudú uplat ňovat
dalšie nároky, ako náklady na dopravu, prípadne iné náklady, ktoré vykonávatelovi
v súvislosti s vykonávaním diela vzniknú.

VI. Platobné podmienky
6.1 Právo na vystavenie celkovej faktúry vznikne vykonávatelovi d ňom odovzdania správ
o vykonaných prehliadkach a skúškach.
6.2 Splatnost faktúryje 21 dní odo d ňa doručenia faktúry objednávatelovi.
6.3 Zmluvné pokuty sú zmluvnými stranami dohodnuté takto:
• v prípade omeškania objednávatela so zaplatenia faktúry zaplatí 0,03 % z dlžnej
čiastky za každý de ň omeškania
• v prípade omeškania vykonania prehliadok a skúšok vinou vykonávate ľa , je tento
povinný zaplatit objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 1 6,60,-EUR za každý de ň
omeškania.

VII. Záverečné ustanovenie
7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu ur čitú: od 1.1. 2017 do 31.12.2018.
7.2 Zmluva nadobúda platnost d ňom podpísania štatutárnymi zástupcami obidvoch
zmluvných strán účinnost dňom nasledujúcim po dnu zverejnenia na internetovej
strárike objednávatela.
7.3 Zmluvu je možné zmenit alebo dopinit len písomným dodatkom podpísanýni
zmluvnými stranami.

Stran 213

7.4 Predlži ť platnost zmluvy po uplynutí jej platnosti je možné dodatkom po dohode
obidvoch zmluvných strán.
7.5 Zmluvný vztah mže byt ukon čený:
• dohodou zmluvných strán
• písomnou výpoveďou ktorejkolvek zo zmluvných strán bez udania d6vodu, pri čom
výpovedná lehota je tri mesiace a za čne plynút prvým dňom nasledujúceho mesiaca
po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane
• okamžitým zrušením z d6vodu hrubého porušenia ustanovení tejto zmluvy ( za hrubé
porušenie považujú zmluvné strany v prípade vykonávatela porušenie povinností
vyplývajúce z vyh1.508/2009Z.z. a v prípade objednávatela neuhradenie faktúry
v lehote 30 dní)
7.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie dostane
každá zmluvná strana po podpísaní oprávnenými osobami.
7.7 Zmluvné strany si zmluvu pre čítali, jej ustanoveniam porozumeli a nepovažujú ju za
uzatvorenú v tiesni, ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju
podpisuj ú.

V Nitre dňa: Jj.
Za objednávatela:

(
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V Nitre dňa:
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Za vykonávatela:
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Miroslav SEIFERT ,ENERGOSTAV ,Petzvalova 14, 949 12 Nitra
IČO: l 1722231,DI Č :1020396102, i Č DPH: SK1020396102
e-mail.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. č . 4
949 01 Nitra
V Nitre dňa 21.1 1.2016

Vec: Cenová ponuka na OP a OS elektro.
Zasielam Vám ponuku na vykonanie odborných prehliadok
a odborných skúšok elektrických zariadení , elektrických spotrebi čov
a elektrického ru čného náradia v zmysle vyhlášky MPSVaR SR na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpe čnosti technických zariadení
č . 508/2009 Z.z. v zmysle STN 33 1500 č1.3.1, STN 33 1600 a STN 33 1610.
Cenová ponuka vychádza z cenníka o odborných prehliadkach a skúškach
elektrických zariadení, ktoré vydal PRESOX v roku 1996 , čo predstavuje určitú
zlavu oproti stanoveným cenám cenníka z roku 2006.
Po konzultácii s vašimi pracovníkmi a po obhliadke vašich priestorov:
- Divadlo Andreja Bagara v Nitre
- UDD DAB v Nitre, ul. 7 pešieho pluku
- Ubytovňa DAB v Nitre, ul. 7 pešieho pluku
OPaOS el. zariadení, ru čného náradia skupiny - A - STN 33 1600 čo sa prevádza
každých 6-12 mesiacov a spotrebi čov skupiny- C- STN 33 1610 čo sa prevádza
6.510,- €
raz za 12 mesiacov na rok 2017
OPaOS el. náradia a spotrebi čov za rok 2017 a el. spotrebi če kancelárskeho
charakteru skupina -E- STN 33 16 10 čo sa prevádza raz za 24 mesiacov na rok
2.850,- €
2018 a el. zariadení ubytov ňa DAB Nitra
DPH vo výške 20%
Cena s DPH

1.872,- €
1 1.232,- €

