Zmluva o dielo
uzatvorená §409 a násl. Obchodného zákonníka č . 5 1 3/1 99 1 Zb. v znení neskorších predpisov
a §3 ods.4 zákona č .343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a dopinení neskorších
predpisov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami.

I.
Zmluvné strany
Objednávatel:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
IČO:
DIČ :
IBAN:
Nieje platcom DPH
Vykonávatel:
Císlo účtu:
IČO:
DIČ :
Nie je platcom DPH

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
Ing. Jaroslav Dáczy, PhD., riaditel
Státna pokladnica
70003 1 ()6()918 l 80
00164895
20 21 24 66 23
SK12 8180 0000 0070 0031 0609

Cyril Hatala
Chynorany
, 956 33
22813161
1030964396

I1.
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie revíznych prehliadok požiarnych klapiek
v priestoroch DAB v Nitre v súlade s cenovou ponukou.

II1.
Spsob a doba pinenia zmluvy
3.1 Vykonávatel sa zaväzuje vykonávat revízne prehliadky požiarnych klapiek v zmysle
Vyhlášky 478/2008 Z. z. a platných STN.
3.2 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 v časné a kvalitné prevedenie dohodnutých prác.
3.3 Vykonávatel sa zaväzuje koordinovat práce tak, aby neovplyvnili divadelnú prevádzku.
3.4 Zmluva sa uzatvára na dobu ur čitú a to: od 12.6. 2017- do 1. 6. 2018.

Iv.
Cena preJmetu zmluvy
4.1 Cena za vykonané práce bola stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej
ponuky takto:

Cena za jednu servisnú prehliadku vrátane DPH: 897,60 EUR
4.2 V takto dohodnutej cene sú zahrnuté pravidelné prehliadky, servis, odstránenie porúch
zistených pri odbornej prehliadke a odstránenie porúch nahlásených užívatelom.
4.3 Cenu predmetu zákazky nie je možné po čas trvania zmluvy menit.

č1. V.
Platobné podmienky
5. 1 Cenu za dielo zaplatí objednávatel vykonávatelovi na základe faktúry, ktorú vykonávatel
vystaví a odošle v dvoch vyhotoveniach objednávatelovi spolu s potvrdeným súpisom
vykonaných prác. Súpis vykonaných prác musí byt zostavený prehladne, dodržiavat
poradie položiek a ich označenie v súlade s prílohou č . 1 Zmluvy. V prípade rozporu
v súpise vykonaných prác je objednávatel oprávnený súpis vrátit na prepracovanie.
V takom prípade za čne plynút nová lehota splatnosti d ňom doručenia opravenej faktúry
obj ednávatelovi.
5.2 Objednávatel uhradí celkovú zmluvnú cenu podla ods. 4.1 tejto zmluvy. Lehota splatnosti
faktúry je 14 dní odo dňa doručenia na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
5.3 Faktúra na úhradu musí obsahovat náležitosti faktúry podla § 74 ods. 1 zákona NR SR č .
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ako da ňového
dokladu, popis vykonaných prác a cenu. Faktúra bude (ak nevyplýva z platných právnych
predpisov inak) obsahovat: ozna čenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo
zmluvy, číslo faktúry, de ň odoslania a de ň splatnosti faktúry, ozna čenie peňažného
ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platit fakturovaná suma, ozna čenie predmetu zmluvy,
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
5.4 Objednávatel vykoná pred prevodom fnan čných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu
faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovat náležitosti vyžadované právnymi
predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávatel vráti faktúru
zhotovitelovi na jej dopinenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti
a nová lehota splatnosti za čne plynút doručením riadnej faktúry objednávatelovi. Pre
účely tejto zmluvy sa za de ň úhrady považuje de ň odoslania príslušnej peňažnej sumy
z účtu objednávatela na ú čet zhotovitela.

č1.vI.
Sankcie
6.1 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 obj ednávate ľa 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.

vII.
Závere čné ustanovenia
7.1 Zmluvu je možné menit a dop ĺňat Ien formou písomných dodatkov, obojstranne
odsúhlasených a podpísaných oboma stranami.
7.2 Zmluvný vztah máže byt ukon čený:
a) dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpovedou ktorejkolvek zo zmluvných strán bez udania dávodu, pri čom
výpovedná lehota je tri mesiace a za čne plynút prvým d ňom nasledujúceho mesiaca
po doručení písomnej výpovede druhej strane,
c) okamžitým vypovedaním z dávodu porušenia ustanovení tejto zmluvy.
7.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch výtla čkoch, z ktorých po podpísaní každá zmluvná strana
obdrží jedno vyhotovenie.
7.4 Zmluva nadobúda platnost d ňom podpisu zmluvnými stranami a ú činnost dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávatela.
7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak
čoho ju podpisujú.

Za objenávatela:

Za vykonávatela:

Príloha č . 1
Revízne prehliadky požiarnych klapiek TROX
Cenová ponuka na jednu servisnú prehliadku
množstvo cena bez DPH
rozpis prác
110
1. demontáž kontrolného otvoru
110
2. kontrola neporušenosti listu klapky
110
kontrola
chodu
klapky
3.
110
4. demontáž spúštacieho mechanizmu
110
5. kontrola neporušenosti tavnej poistky
110
6. montáž spúštacieho mechanizmu
k
funkčnosti elektrickej signalizácie
110
7. koncového spínača
110
8. kontrola skrutnej pružiny
110
9. jprernazanie funk čných častí
110
10. záverečné funkčné skúšky a vystavenie protokolui

DPH

cena s DPH

1

Nie som platcom DPH

celková cena bez DPH:
DPH 20%:
celková cena:

0,00 €
0,00 €
897,60 €

V Nitre, d ňa: 25 5.2017
peč iatka, meno a podpis osoby
oprávneriej konat v mane uchádza ča

