Zmluva o poskytovaní služieb javiskového technika v
MDPOH a odborné montážne práce č. 248/2019
uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov a § 269 ods..2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Obchodné meno:

Bratislavské kultúrne a informačné
stredisko
Židovská 1, 815 15 Bratislava
Ing. Vladimír Grežo
Ing. Martin Štamm
30 794 544
Slovenská sporiteľňa, a. s.
SK08 0900 0000 0050 2800 1024
02/59103150
m.stamm@bkis.sk

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená na rokovanie:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel. číslo:
E-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IĆO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel. číslo:

Richard Šimek
Šášovská 10, 85107 Bratislava
37080342
1042063462
Poštová banka, a.s.
SK33 6550 0000 0000 0950 79451
0948142561; e-mail
simek889@gmail.com
Zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, číslo
živnostenského registra: 105-21992.
(ďalej len „poskytovateľ“)
Preambula
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy na služby (ďalej len „zmluva“) je víťazná
ponuka poskytovateľa vyhodnotená v prieskume trhu na 2. časť predmetu výzvy
na predloženie ponuky k zákazke s nízkou hodnotou podľa § 117. zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“).
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Článok I.
Predmet zmluvy
1.

2.

Touto zmluvou sa zaväzuje poskytovateľ vykonať pre objednávateľa s odbornou
starostlivosťou služby podľa tejto zmluvy a objednávateľ za zaväzuje uhradiť za
riadne vykonanie týchto služieb poskytovateľovi cenu podľa tejto zmluvy.
Predmetom tejto zmluvy sú:
2.1.

javiskové práce na divadelných predstaveniach v Mestskom divadle P. O.
Hviezdoslava (ďalej len „MDPOH“) alebo na inom mieste v
nasledovnom rozsahu:
a) príprava
javiskovej
techniky,
obsluha
javiskovej
techniky
pri
predstaveniach MDPOH a práce súvisiace s javiskovou technikou;
b) príprava scény a manipulácia so scénou počas predstavenia obsluha
ťahov;
c) spolupráca pri stavbe scény pri divadelných predstaveniach v MDPOH
alebo na predstaveniach hosťujúcich súborov v MDPOH a podľa
požiadaviek subjektov, ktoré sú v podnájomnom alebo inom zmluvnom
vzťahu s objednávateľom
d) výpomoc hosťujúcim divadlám pri príprave scény a obsluhe javiskovej
techniky;
e) dozor pri používaní javiskovej techniky (ďalej aj „javiskové služby“
alebo „služby“).

2.2.

Odborné montážne práce pri príprave podujatí v MDPOH, na pracovisku
BKIS v Mlynskej doline č. 47 v Bratislave
alebo na inom mieste
v nasledovnom rozsahu:
a) odborná inštalácia a manipulácia s pódiovou technikou zn. Nivtec- montáž
a demontáž pódií a hľadísk;

3.

4.

b) odborná inštalácia a manipulácia s hliníkovými konštrukciami zn.Milošmontáž a demontáž. (ďalej aj „odborné montážne služby“ alebo
„služby“).
Poskytovateľ sa zaväzuje dodať služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy za
podmienok dohodnutých v zmluve riadne a včas v zodpovedajúcej kvalite, vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
Poskytovateľ je povinný predmet zmluvy dodať v dohodnutom
a v dohodnutom termíne za cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy

rozsahu

Článok II.
Termíny realizácie, rozsah a dokladovanie plnenia služby
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť javiskové služby a odborné montážne služby
nasledovne:
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a) na základe rozpisu divadelných predstavení MDPOH na príslušný
kalendárny mesiac, ktorý bude zaslaný na e-mailovú adresu
poskytovateľa minimálne 7 dní pred začiatkom mesiaca. V rozpise bude
uvedený dátum predstavenia;
b) v prípade telefonickej požiadavky na zmenu objednanej služby zo strany
objednávateľa
je poskytovateľ povinný akceptovať zmenu realizácie
objednanej služby do 24 hodín od nahlásenia tejto zmeny;
c) presná špecifikácia služieb, miesto a termín budú zadávané v objednávke;
d) čas nástupu na začatie prác v jednotlivých termínoch predstavení bude
postupne dopĺňaný podľa interných inštrukcií a bude zasielaný
poskytovateľovi najneskôr 3 dni vopred.
2. Celkový rozsah vykonaných služieb sa bude sumarizovať v mesačnom výkaze,
kde je špecifikovaný dátum, nástupný čas, čas ukončenia, počet odpracovaných
hodín a poznámka, či sa jedná o javiskovú službu alebo o montážnu službu.
Tento výkaz musí byť obojstranne odsúhlasený a potvrdený podpisom
námestníkom technicko-realizačného úseku objednávateľa a poskytovateľom
a slúži ako podklad na fakturáciu vykonaných služieb.
3. Do rozsahu prác sa počíta každá začatá polhodina prác.

Článok III.
Cena služieb a platobné podmienky
1. Zmluvná cena za služby poskytované na základe tejto zmluvy je stanovená na
základe výsledku prieskumu trhu zákazky s nízkou hodnotou podľa ZVO v súlade
so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Pri predpokladanom počte hodín všetkých služieb poskytovaných na základe
tejto zmluvy v rozsahu 2 300 hodín a jednotkovej hodinovej cene služby vo
výške 7,75 EUR , ktorá je výsledkom verejného obstarávania je zmluvná cena
17 825,00 EUR bez DPH.
3. Do rozpätia predpokladanej hodnoty poskytovaných služieb podľa tejto zmluvy
sú započítané aj iné podujatia (neplánované), ktoré sa vyskytnú počas
zmluvného obdobia a bude potrebné na nich zabezpečiť činnosti, ktoré sú
predmetom tejto zmluvy.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť objednávateľovi faktúru jedenkrát mesačne
a to do 14 dní po skončení mesiaca, v ktorom služby poskytol. Faktúra
vystavená poskytovateľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo
vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade
lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom prevzatia riadne vystaveného
daňového dokladu.
5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi cenu služieb na základe ním
doručenej faktúry. Cena služieb za poskytnutie služieb bude vykonaná formou
bezhotovostného platobného styku, bez možnosti zálohovej platby s lehotou
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splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní. Obojstranne potvrdený mesačný výkaz
podľa článku II. bodu 2 zmluvy je podkladom pre vystavenie faktúry.

Článok IV.
Povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, počas zmluvného obdobie pri poskytovaní služby
dodržiavať a plniť nasledujúce povinnosti:
1.1.
Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb, ktoré sú predmetom
tejto zmluvy dodržiavať všetky zásady bezpečnosti práce v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
1.2.
Poskytovateľ je povinný na základe zadaných objednávok pre potreby
technického úseku objednávateľa poskytnúť služby s odbornými
a praktickými znalosťami a skúsenosťami pri stavbe pódia zn. NIVTEC a
stavbami hliníkových konštrukcií zn. MILOS.
1.3.
Poskytovateľ vyhlasuje, že má úspešne absolvované a disponuje
príslušným certifikátom zo školenia o práci na zdvíhacích zariadeniach
javiskovej techniky v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z. z.;
1.4.
Poskytovateľ vyhlasuje, že rozumie funkcii jednotlivých častí javiskovej
techniky umiestnenej v MDPOH a používanej na divadelných predstaveniach,
s ktorou bol objednávateľom riadne oboznámený;
1.5.
Poskytovateľ potvrdzuje, že má prehľad o základnej terminológii
vyžadovanej pri obsluhe javiskovej techniky; vie používať jednotlivé prvky
javiskovej techniky, s ktorou bol objednávateľom riadne oboznámený
samostatne a aj ako súbor;
1.6.
Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať služby výlučne vlastnými
prostriedkami a pomôckami; bude dodržiavať pri poskytovaní služieb podľa
tejto zmluvy všetky príslušné právne normy, a to najmä právne predpisy na
úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi ako aj
na úseku životného prostredia, príslušné technologické postupy a bezpečné
pracovné postupy;
1.7.
Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať služby plne v súlade so zákonným
oprávnením (odbornou spôsobilosťou) tak poskytovateľa ako aj jeho
jednotlivých zamestnancov a dodávateľov; poskytovateľ sa zaväzuje, že
nepoverí svojich zamestnancov ani dodávateľov prácou, na ktorú nie sú
spôsobilí a/alebo nemajú príslušné oprávnenia stanovené platnou
legislatívou SR;
1.8.
Poskytovateľ je povinný pri plnení vyplývajúcom z tejto zmluvy
dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov.
2. Objednávateľ je povinný zadávať objednávky cez e-mailové
objednávateľa: t.gajdosova@bkis.sk; technika@bkis.sk; mlynskadolina@bkis.sk.

kontakty

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas poskytované služby podľa tejto
zmluvy platiť riadne a včas poskytovateľovi dohodnutú cenu.
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Článok V.
Zmluvné pokuty a sankcie, zrušenie zmluvy výpoveďou
a odstúpením od zmluvy
1. Ak poskytovateľ nedodrží termín a čas nástupu na výkon javiskovej služby, je
povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každú
začatú hodinu omeškania, maximálne však 300,- € za každé predstavenie v
MDPOH.
2. Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej
nesplnením zmluvných povinností.
3. Pri omeškaní so zaplatením ceny za poskytnuté služby, má poskytovateľ právo
požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 %
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4. Táto zmluva sa končí dňom uplynutia doby platnosti zmluvy uvedenej v článku
VII. bod 1. zmluvy, pred uplynutím tejto doby je možné zmluvu ukončiť
vzájomnou dohodou zmluvných strán alebo jednostrannou výpoveďou.
5. Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať túto zmluvu v trojmesačnej
výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.
6. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
a) ak poskytovateľ je v omeškaní s plnením svojich povinností vyplývajúcich
zo zmluvy (v prípade ak sa dostane do omeškania minimálne 3 krát),
b) ak ide o vadné plnenie poskytovateľom, na ktoré bol písomne upozornený
a ktoré v primeranej lehote neodstránil (v prípade ak minimálne 3 krát
malo plnenie nejakú vadu),
c) ak dôjde k zmene v rozpočte BKIS týkajúcej sa služieb poskytovateľa alebo
k závažným zmenám týkajúcim sa MDPOH na základe rozhodnutia
zriaďovateľa (napr. ak skončí nájomný vzťah medzi zriaďovateľom BKIS ako
prenajímateľom a BKIS ako nájomcom, predmetom ktorého je nájom
MDPOH).
7. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením prejavu vôle druhej zmluvnej strane.
Článok VI.
Ochrana osobných údajov
Poskytovateľ týmto berie na vedomie a zaväzuje sa, že bol riadne informovaný
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane OÚ“)
a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o tom, že BKIS ako
prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje v rozsahu tejto zmluvy za účelom
uzatvorenia zmluvného vzťahu ako aj realizácie plnenia vyplývajúceho z tejto
zmluvy v informačnom systéme Zmluvy. Súhlas so spracúvaním osobných údajov
dotknutej osoby sa nevyžaduje, osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú bez
súhlasu; právny základ, na základe ktorého dochádza k spracovaniu osobných
údajov je v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane OÚ zmluva. Osobné
údaje udelené na základe tejto zmluvy môžu byť poskytnuté tretím stranám (napr.
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Hlavnému mestu SR Bratislave, súdom SR, exekútorovi, daňovému úradu, NKÚ).
Zároveň dotknutá osoba vyhlasuje, že bola prevádzkovateľom riadne poučená
o právach dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679, najmä o svojom práve
kedykoľvek vyžadovať likvidáciu alebo opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo
neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, požadovať
potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané a pod.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2020 do 31.12.2020, resp. do
vyčerpania finančného limitu zmluvnej ceny, čo môže presiahnuť dohodnuté
obdobie. Zmluvné strany sú oprávnené predĺžiť dobu trvania zmluvy uzavretím
dodatku k zmluve.
Zmluva nadobúda platnosť podpismi oboch zmluvných strán a účinnosť najskôr
dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47a zákona č. 40/ 1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov. V tejto súvislosti
poskytovateľ vyjadruje svoj súhlas so zverejnením tejto zmluvy v zmysle zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
právnych predpisov.
Zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov po dohode oboch
zmluvných strán. Dodatky sa po podpise oboma zmluvnými stranami stávajú
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré táto zmluva bližšie neupravuje, sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží
jeden rovnopis.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej a vážnej
vôle, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a s jej obsahom súhlasia.

V Bratislave dňa ______________

V Bratislave dňa ______________

____________________

_____________________

Ing. Vladimír Grežo
Objednávateľ

Richard Šimek
Poskytovateľ
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