Zmluva o dielo
uzatvorená podla § 262 a § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov medzi:
Č L. I.
Zmluvné strany
Poskytovatel: BlancoM&M,s.r.o
Sídlo:
94142 Velké Lovce
V zastúpení:
Veronika Táthová, konate ľ
ICO:
44058349
DIČ :2022599084
SK2022599084
iČ DPH:
IBAN:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Objednávatel:
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
Sídlo:
Ing. Jozef Dáczy,PhD., riaditel
V zastúpení:
00164895
IČO:
2021246623
DIČ :
SK 12 8180 0000 0070 0031 0609
IBAN:

Či. 11.
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy je čistenie divadelných kostýmov pod ľa podmienok dohodnutých
v tejto zmluve za dohodnutú cenu v prevádzke poskytovate ľa.
2.2 Poskytovatel zabezpe čuje čistenie divadelných kostýmov v nasledujúcom rozsahu:
a)

pranie,

b)

cIiemické čistenie,

c)

žehlenie.
Či. 111.
Predkladanie objednávok

3.1 Poskytovatel zabezpeč uje pre objednávatela Čistenie divadelných kostýmom (dalej len
,,Služba) na základe objednávky predloženej:
a) telefonicky
b) písomne.
3.2 Termín dodania: dohodou, podla potrieb prevádzky objednávatela.
3.3 Poskytovate ľ garantuje objednávate ľovi prednostné vyčistenie divadelných kostýmov po
predchádzajúcej telefonickej objednávke vykonanej aspo ň deň vopred.

3.4 Poskytovate ľ je povinný dodržat dohodnutý sp&sob a čas poskytnutia služby.
3.5 Divadelné kostýmy sú prevažne vyrábané v diel ňach objednávatela. Z tohto d&vodu nie je
možné ich relevantne ozna čit symbolmi údržby. Z tohto d&vodu objednávatel sa zaväzuje
neuplatňovat voči poskytovate ľovi nároky zo zodpovednosti za škodu v prípade, že
d&vodom poškodenia divadelného kostýmu bol nesprávny, neúpiný alebo chýbajúci
symbol údržby. Ustanovenie bodu 3.6 zmluvy tým nieje dotknuté.
3.6 Ak nie je možné použité materiály posúdit a zaradit podla poskytovaných služieb,
poskytovatel si vyhradzuje právo odmietnut Č istenie divadelných kostýmov.
3.7 Prepravu kostýmov do/z prevádzky poskytovatela si objednávate ľ zabezpečí vo vlastnej
réžii a na vlastné náklady.

čl. IV.
Cena tovaru
4.1 Cena za vyčistenie divadelných kostýmov sa ur čuje podľa cenníka poskytovatela platného
ku dňu objednávky. Poskytovatel garantuje objednávatelovi zlavu vo výške 20 % z cien
podla cenníka platného ku d ňu objednávky.

ČL V.
Fakturácia a platobné podmienky
5.1 Cena je spolu s DPH splatná na základe faktúry vystavenej poskytovatelom v lehote 14
dní odo dňa jej vystavenia na ú čet poskytovatela. V prípade, ak objednávatel neuhradí
faktúru v stanovenej lehote, je poskytovatel od prvého d ňa omeškania oprávnený
požadovat od objednávatela úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy, za každý
deň omeškania.

Či. VI.
Ďalšie dojednnia
6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 22.12. 2016 do 31.12.2017.
6.2 Zmluvu je možné menit a dopĺňat len formou písomných dodatkov, obojstranne
odsúhlasených a podpísaných oboma stranami.
6.3 Zmluvný vztah m6že byt ukončený:
a) dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpovedou ktorejkolvek zo zmluvných strán bez udania d6vodu, pri čom
výpovedná lehota je tri mesiace a za čne plynút prvým d ňom nasiedujúceho mesiaca
po doručení písornnej výpovede druhej strane,
c) odstúpením od zmluvy z d&vodu podstatného porušenia ustanovení tejto zmluvy.
6.4 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými
ustanovenia Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
6.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých po podpísaní každá zmluvná strana
obdrží jedno vyhotovenie.
6.6 Zmluva nadobúda platnost d ňom podpisu zmluvnými stranami a účinnost dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávate ľav súlade s § 47a
zákona Č . 40/1 964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

6.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak
čohoju podpisujú.
V Nitre, dňa:

2 7 12 2016

Za obj ednávateľa:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre

V Nitre, dňa: 2.
Za poskytovate ľa:
BlancoM&M,s.r.o
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