Zmluva o kontrolnej činnosti
číslo :

29/2017/Ks uzatvorená podľa § 591 až 600 Obchodného zákonníka

Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY
1.1

Objednávateľ :

DIVADLO ANDREJA BAGARA v Nitre
Svätoplukovo nám. 4
950 53 NITRA
Štatutárny zástupca : Ing. JAROSLAV DÓCZY, PhD. - riaditeľ
Osoba pov. konaním
vo veci zmluvy:
Ján Surovka – manažér výpravy umeleckej tvorby
Bankové spojenie :
Štátna pokladnica č.ú.: 7000310609/8180
IBAN :
SK1281800000007000310609
IČO :
31196349
DIČ :
2021001477

1.2

Vykonávateľ :

Ing. FERDINAND KOVÁCS
LANDY ELEKTRONIC
935 57 JUR NAD HRONOM 342
Štatutárny zástupca : Ing. Ferdinand Kovács
Osoba pov. konaním : Ing. Ferdinand Kovács
Bankové spojenie :
TATRA BANKA LEVICE
2623764700/1100
IČO :
40 665 828
DIČ :
1027977533

Čl.2
PREDMET ZMLUVY
2.1

2.2

Vykonávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre
objednávateľa vykoná nasledovný predmet plnenia : v zmysle Vyhlášky MVSR
č.726 /2002 § 15, body b, c, d..
a)
b)
c)
d)

- ROČNÁ KONTROLA EPS, HSP
- ŠTVRŤROČNÁ KONTROLA EPS, HSP
- MESAČNÁ KONTROLA EPS, HSP
- OPRAVY, ROZŠÍRENIE, MONTÁŽ, SERVIS - na základe objednávky

2.3

Potrebné opravy EPS, HSP a príslušných zariadení v zmysle bodu d) vykoná
najneskôr do 48 hodín po nahlásení.

2.4

Objednávateľ sa zaväzuje po kontrole v zmysle bodu a), b), c) ako aj po vykonaní
opravy a po prevzatí funkčnosti EPS, HSP zaplatiť dohodnutú cenu v rámci faktúry.

Čl.3
SPÔSOB PLNENIA ZMLUVY
3.1

Spôsob plnenia zmluvy sa riadi Obchodným zákonníkom § 591 – 600.

3.2

Vykonávateľ kontroly sa zaväzuje vykonávať kontrolu nestranne, s vynaložením
odbornej starostlivosti samostatne, zaväzuje sa , že výkonom kontrol nepoverí tretiu
osobu.
Čl.4
ČAS PLNENIA ZMLUVY

4.1

Vykonávateľ sa zaväzuje dodať kontrolné správy podľa platných noriem a predpisov.

4.2

Zmluva sa uzatvára na dobu určenú : do 31.12. 2020
Čl.5
CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1

Cena za vykonanie kontroly v rozsahu čl. 2.2 a) tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán vo výške podľa PRÍLOHY č.1
ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA
ROČNÁ KONTROLA EPS /bod 2.2.a/ bez DPH :
DPH 20% :
CELKOM :
ŠTVRŤROČNÁ KONTROLA EPS bez DPH :
DPH 20% :
CELKOM :
MESAČNÁ KONTROLA EPS bez DPH :

1.192,96 EUR
238,59 EUR
1.431,55 EUR
524,00 EUR
104,00 EUR
628,80 EUR
0,00 EUR

5.2 Cena za vykonanie kontroly v rozsahu čl. 2.2 a) tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán vo výške podľa PRÍLOHY č.2
DOMÁCI VAROVNÝ ROZHLAS
ROČNÁ KONTROLA bez DPH :
DPH : 20% :
CELKOM :
ŠTVRŤROČNÁ KONTROLA BEZ DPH :
DPH : 20% :
CELKOM :
MESAČNÁ KONTROLA :

290,04 EUR
58,00 EUR
348,05 EUR
60,00 EUR
12,00 EUR
72,00 EUR
00,00 EUR

Prípadná inflácia meny bude riešená dodatkom k cene tejto zmluvy.
Cena za vykonanú opravu EPS v rozsahu čl.2.1 d/ bude vyúčtovaná podľa aktuálneho
cenníka včítane dodávky a dopravy na základe vzájomného odsúhlasenia zmluvných
strán.

5.3 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané kontroly a opravy bude faktúra vystavená
vykonávateľom doložená odsúhlasenými podkladmi (potvrdenie o ročnej kontrole
a opravné listy) . Faktúra je splatná 14 dní od obdržania faktúry. V prípade omeškania
uhradí objednávateľ vykonávateľovi 0,05% z dlžnej ceny za každý deň omeškania
platby.
5.4

V prípade omeškania vykonávania kontrol a opráv je vykonávateľ povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3,32 EUR za každý deň omeškania vrátane
sankcií uložených príslušným štátnym orgánom.
Čl. 6
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

6.1

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy štatutárnymi zástupcami,
a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na web. stránke objednávateľa.

6.2

Túto zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode obidvoch strán. Zmena bude
prevedená písomne ako dodatok.

6.3

Zmluva môže byť zrušená:
a)
b)

c)

- Dohodou zmluvných strán
- Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania
dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým
dňom nasledujúceho mesiaca od doručenia písomnej výpovede druhej
zmluvnej strany.
- Okamžitým zrušením z dôvodu porušenia zmluvných podmienok.

6.4

Vykonávateľ zabezpečí ku každému dodanému zariadeniu doklad vyplývajúci zo
zákona o odpadoch č. 79/2015 § 4 odst.4

6.5

Vykonávateľ zabezpečí, aby sa po vykonaní zmluvných prác nezanechal v priestoroch
žiaden odpad.

6.6

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jej
podpísaní po 1 vyhotovení.
V Nitre:
objednávateľ:

V Nitre :
vykonávateľ:

Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.
riaditeľ DAB v Nitre

Ing. Kovács Ferdinand
LANDY ELEKTRONIC

