Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa § 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 doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi uvedenými zmluvnými
stranami

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo:

DIVADLO ANDREJA BAGARA
Svätoplukovo nám. 4,
950 53 Nitra
V zastúpení:
Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.
IČO:
00164 895
DIČ:
2021246623
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
SK12 8180 0000 0070 0031 0609
Objednávateľ nie je platcom DPH.

Dodávateľ:
Sídlo:

MEDIA DESIGN
Ľudovíta Okánika 2,
949 01 Nitra
V zastúpení:
Mgr. Pavol Ivan
IČO:
41061489
DIČ:
1046145419
Bankové spojenie: Tatra Banka
IBAN:
SK431100 0000 0029 2788 8470
Zapísaná: Živnostenský register: č. 430-42549

Čl. II.
Preambula
2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania
– podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého právoplatným víťazom sa stal
dodávateľ.
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2.2 Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení služieb spočívajúcich
v plnení predmetu tejto zmluvy.
2.3 Dodávateľ prehlasuje, že je odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu týchto
služieb.

Čl. III.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi
marketingové služby v dohodnutom rozsahu:
3.1.1 Marketingový manažér bude pripravovať a vyhodnocovať marketingové a PR stratégie a
zabezpečovať externé komunikačné aktivity divadla v spolupráci s inými oddeleniami.
31.1 Komunikovať s dodávateľskými grafickými štúdiami, reklamnými agentúrami,
mediálnymi agentúrami, médiami a inštitúciami.
3.1.3 Pripravovať marketingové akcie, PR projekty, pozvánky na udalosti a kampane na
sociálnych sieťach a v iných médiách.
3.14 V spolupráci s obchodným oddelením a grafickým štúdiom bude pripravovať
a aktualizovať rôzne informačné, propagačné, obchodné a prevádzkové tlačivá a
materiály.
3.1 5 S dramaturgiou bude spolupracovať pri tvorbe obsahu a formy komunikačných
výstupov, audio spotov, TV upútavok a traillerov k jednotlivým inscenáciám.
3.1.6 Samostatne, alebo v súčinnosti s agentúrou zodpovedá za dopĺňanie informácií
a aktualizáciu facebooku a Instagramu DAB v Nitre.
3.1.7 Bude spolupracovať pri príprave newsletterov a aktualizácii web stránok divadla,
v spolupráci s agentúrou bude zabezpečovať reklamné kampane cez Google AdWords.
3.1.8 V spolupráci s obchodným oddelením bude analyzovať cieľové skupiny divákov
a pripravovať direct mailové kampane.

Čl. IV.
Povinnosti objednávateľa
4.1

Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť dodávateľovi profesionálne pracovné podmienky na
prípravu a realizáciu prác uvedených v Čl. III. tejto zmluvy. Oboznámi ho so základným
technickým organizačno-prevádzkovým systémom fungovania DAB. Oboznámi ho
s predpismi vzťahujúcimi sa na výkon práce, najmä s predpismi na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

4.2

Objednávateľ za riadne vykonanú prácu zodpovedajúcu dohodnutým podmienkam bude
počas zmluvného obdobia vyplácať finančnú čiastku 600,00 EUR mesačne na základe
predloženej faktúry so splatnosťou 14 dní, bankovým prevodom na účet dodávateľa.

4.3

Objednávateľ sa zaväzuje, že na výkon prác a činností dodávateľa zabezpečí miestnosť
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s možnosťou prístupu kedykoľvek po príchode dodávateľa do priestorov objednávateľa.
Pre tieto účely bude kancelária adekvátne vybavená, t. j. kancelárskym nábytkom, PC so
softvérom a hardvérom, tlačiarňou a mobilným telefónom.
4.4

Objednávateľ sa zaväzuje dodať kancelársky materiál potrebný k výkonu prác
dodávateľa.

Čl. V.
Povinnosti dodávateľa

Dodávateľ sa zaväzuje, že práce marketingového manažéra bude vykonávať svedomito,
riadne a hospodárne podľa dojednaných podmienok v súlade s predpismi vzťahujúcimi
sa na jeho výkon.
5.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že podmienky týkajúce sa propagácie divadla a prác s týmto
spojených //technického a organizačného charakteru/ bude konzultovať s oprávnenými
osobami divadla.
5.3 Dodávateľ súhlasí s dojednanou výškou odmeny, spôsobom a termínom platby.
.
5.1

VI.
Záverečné ustanovenia
6.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to : od 1.7.2019 do 30.6. 2020.

6.2

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma účastníkmi. Účinnosť
zmluvy je deň nasledujúci po dni jej zverejnenia poľa osobitných právnych predpisov.

6.3

Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku
k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak nie sú platné.
Pred uplynutím platnosti zmluvy môže sa zmluvný vzťah ukončiť:
a/ dohodou,
b/ výpoveďou, ktoroukoľvek zo zmluvných strán a to v jednomesačnej výpovednej
lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca, kedy
bola výpoveď doručená zmluvnej strane,
c/ okamžitou výpoveďou pri hrubom porušení povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy,
d/ smrťou dodávateľa alebo zánikom podnikateľského oprávnenia ktorejkoľvek
zmluvnej strany.

6.4

6.5
6.6

Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží jeden.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, prípadne ďalšími právnymi
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6.7

predpismi.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejav
vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Nitre dňa: 28.6. 2019

V Nitre dňa:

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.

Mgr. Pavol Ivan

riaditeľ DAB v Nitre
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