Zmluva o poskytovaní služieb

uzatvorená podl'a § 536 a nasl. Zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a § 3 ods 4 zákona č . 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi uvedenými zmluvnými
stranami

ČL I
Zmluvné strany

Objednávatel':
Sídlo:

DIVADLO ANDREJA BAGARA
Svätoplukovo nám. 4,
950 53 Nitra

V zastúpení:
I Č O:
DIČ :
Bankové spojenie:
IBAN:

Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.
164 895
2021246623
Štátna pokladnica
SK12 8180 0000 0070 0031 0609

Objednávatel nie je platcom DPH.

Dodávatel':
Sídlo:

Mgr.Hana Kocincová
949 01 Nitra

V zastúpení:
IČO:

45976040

DIČ :

1083173311

Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaná: Živnostenský register:

Č 1. II.
Preambula

2.1 Objednávatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania
— podl'a §117 zákona č . 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého právoplatným vítazom sa stal
dodávate ľ .
2.2 Objednávatel má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpe čení služieb spo čívajúcich
v pinení predmetu tejto zmluvy.
2.3 Dodávatel prehlasuje, že je odborne kvalifikovaní a spsobi1í k vykonávaniu týchto
služieb.

č1. 111.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávatela poskytovat objednávate ľovi
marketingové služby v dohodnutom rozsahu:
3. 1 . 1 Marketingový manažér bude pripravovat a vyhodnocovat marketingové a PR stratégie a
zabezpečovat externé komunikačné aktivity divadla v spolupráci s inými oddeleniami.
31.1 Komunikovat s dodávate ľskými grafickými štúdiami, reklamnými agentúrami,
mediálnymi agentúrami, médiami a inštitúciami.
3. 1 .3 Pripravovat marketingové akcie, PR projekty, pozvánky na udalosti a kampane na
sociálnych sietach a v iných médiách.
3.14 V spolupráci s obchodným oddelením a grafickým štúdiom bude pripravovat
a aktualizovat rzne informa čné, propagačné, obchodné a prevádzkové tla čivá a
materiály.
3.1 5 S dramaturgiou bude spolupracovat pri tvorbe obsahu a formy komunika čných
výstupov, audio spotov, TV upútavok a trailerov k jednotlivým inscenáciám.
3. 1 .6 Samostatne, alebo v sú činriosti s agentúrou zodpovedá za dop ĺňanie informácií
a aktualizáciu facebooku a Instagramu DAB v Nitre.
3. 1 .7 Bude spolupracovat pri príprave newsletterov a aktualizácii web stránok divadla,
v spolupráci s agentúrou bude zabezpe čovat reklamné kampane cez Google AdWords.
3. 1 . 8 V spolupráci s obchodným oddelením bude analyzovat cielové skupiny divákov
a pripravovat direct mailové kampane.

č1. IV.
Povinnosti objednávatela

4. 1 Objednávatel sa zaväzuje vytvorit dodávate ľovi profesionálne pracovné podmienky na
prípravu a realizáciu prác uvedených v c1. iii. tejto zmluvy. Oboznámi ho so základným
techriickým organiza č no-prevádzkovým systémom fungovania DAB. Oboznámi ho
s predpismi vztahujúcimi sa na výkon práce, najmä s predpismi na zaistenie
bezpeč nosti a ochrany zdravia pri práci.
4.2 Objednávate ľ za riadne vykonanú prácu zodpovedajúcu dohodnutým podmienkam bude
poč as zmluvného obdobia vyplácat finan čnú čiastku 533,08 EUR na základe

predloženej faktúry so splatnostou 14 dní, bankovým prevodom na ú čet dodávatela.
Spolu poč as zmluvného obdobia mesiaca objednávatel vyplatí finan čnú čiastku v sume
3 465,00 EUR.
4.3 Objednávatel sa zaväzuje, že na výkon prác a činností dodávatela zabezpe čí miestnost
s možnostou prístupu kedyko ľvek po príchode dodávatela do priestorov objednávate ľa.
Pre tieto úč ely bude kancelária adekvátne vybavená, t. j. kancelárskym nábytkom, PC so
softvérom a hardvérom, tlačiarňou a mobilným telefánom.
4.4 Objednávatel sa zaväzuje dodat kancelársky materiál potrebný
dodávateľa.

k výkonu prác

č1. V.
Povinnosti dodávatela

5. 1 Dodávatel sa zaväzuj e, že práce marketingového manažéra bude vykonávat svedomito,
riadne a hospodárne pod ľa dojednaných podmienok v súlade s predpismi vztahujúcimi
sa najeho výkon.
5.2 Dodávatel sa zaväzuje, že podmienky týkajúce sa propagácie divadla a prác s týmto
spojených /technického a organiza čného charakteru/ bude konzultovat s oprávnenými
osobami divadla.
5.3 Dodávatel súhlasí s dojednanou výškou odmeny, spásobom a termínom platby.

vI.
Záverečné ustanovenia
6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu ur čitú a to : od 20.6.2017 do 11.12.2017.
6.2 Táto zmluva nadobúda platnost d ňom jej podpisu obidvoma účastníkmi. Účinnost
zmluvy je de ň nasledujúci po dni jej zverejnenia pola osobitných právnych predpisov.
6.3 Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byt vykonané formou písomného dodatku
k zmluve a musia byt podpísané oboma zmluvnými stranami, inak nie sú platné.
6.4 Pred uplynutím platnosti zmluvy m6že sa zmluvný vztah ukon čit:
ai dohodou,
b/ výpoveďou, ktoroukolvek zo zmluvných strán a to v jednomesa čnej výpovednej
lehote, ktorá začína plynút prvým d ňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca, kedy
bola výpoveď doručená zmluvnej strane,
c/ okamžitou výpovedou pri hrubom porušení povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy,
d/ smrtou dodávatela alebo zánikom podnikatelského oprávnenia ktorejkolvek
zmluvnej strany.

Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží jeden.
6.6 Právne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, prípadne ďalšími právnymi
predpismi.
6.7 Zmluvné strany si zmluvu pre čítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejav
v1e sú slobodné, vážne, zrozumite ľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

6.5

V

V Nitre dňa: 20. 6. 2017

.

