Rámcová zmluva o poskytnutí osvetľovacích služieb č.558-2021
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej ako „Zmluva“)
__________________________________________________________________________________________
medzi
Obchodné meno:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Sídlo:
Židovská 1, 815 15 Bratislava 1, SR
IČO:
30 794 544
DIČ:
2021 795 358
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:
SK08 0900 0000 0050 2800 1024
Konajúci osobou: Mgr. Katarína Hulíková, riaditeľka
Zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, číslo živnostenského
registra: 111-26311
(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „BKIS“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

VAVO, s.r.o.
Strečnianska 3, 851 05 Bratislava
51433290
2120712055

Bank.spojenie:
IBAN:
Konajúci:
Slavomír Grega, konateľ spoločnosti
Zapísaný v
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 126722/B
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.

Predmet Zmluvy

1.1.

Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť pre Objednávateľa služby osvetlenia pódií a
divadelných scén na divadelných predstaveniach v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava (ďalej len
„DPOH“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnuté služby cenu v zmysle čl.4
tejto zmluvy.

1.2.
•
•
•
•
•
•
•
•

Služby podľa bodu 1.1. zahŕňajú najmä:
Práce so svetelnou technikou DPOH,
príprava osvetľovacej techniky DPOH a BKIS,
nastavenie parametrov osvetľovacej techniky DPOH,
príprava a programovanie osvetľovacieho pultu DPOH,
obsluha osvetľovacieho pultu DPOH pri predstaveniach,
osvetľovacie práce na vlastných aj predstaveniach hosťujúcich divadiel v DPOH
osvetľovacie práce mimo DPOH s využitím techniky DPOH a BKIS
dozor pri osvetľovaní a osvetľovacích prácach v DPOH

2.
2.1.

Povinnosti zmluvných strán

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby riadne a včas.

2.2.

Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služby zabezpečiť ich výkon kvalifikovanými pracovníkmi,
ktorí ovládajú funkcie osvetľovacej techniky a majú prehľad o základnej terminológii vyžadovanej pri
výkone osvetlenia divadelného predstavenia, 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 všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2.3.

Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní technických služieb dodržiavať zásady bezpečnosti práce
a ochrany životného prostredia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2.4.

Poskytovateľ je povinný pri plnení vyplývajúcom z tejto zmluvy dodržiavať zákaz fajčenia a požívania
alkoholických nápojov.

2.5.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi súčinnosť, nevyhnutnú na účely riadneho plnenia
predmetu zmluvy.

3.

Spôsob plnenia zmluvy

3.1.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby osvetľovania pódií a divadelných scén, ktoré sú predmetom
tejto zmluvy výlučne na základe písomných objednávok vystavených Objednávateľom počas platnosti a
účinnosti tejto zmluvy. Poskytovateľ je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni doručenia
objednávky od Objednávateľa potvrdiť príjem a akceptáciu objednávky.

3.2.

Rozpis divadelných predstavení na príslušný kalendárny mesiac bude zaslaný na e-mailovú adresu
Poskytovateľa minimálne 7 dní pred začiatkom kalendárneho mesiaca. Rozpis podľa predchádzajúcej
vety môže byť samostatnou prílohou objednávky. V rozpise bude uvedený dátum predstavenia.

3.3.

Čas nástupu na začatie prác v jednotlivých termínoch predstavenia bude postupne dopĺňaný podľa
inštrukcií produkcie divadelného úseku DPOH a bude zasielaný Poskytovateľovi najneskôr 3 dni pred
začatím príslušného predstavenia. Akúkoľvek zmena termínu predstavenia, alebo jeho zrušenie musí
Objednávateľ oznámiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr 24 hodín vopred.

3.4.

V prípade nejasností Poskytovateľ kontaktuje zástupcu Objednávateľa, ktorého kontaktné údaje oznámi
Objednávateľ Poskytovateľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

3.5.

Celkový rozsah vykonaných konkrétnych služieb poskytovateľ podrobne špecifikuje v mesačnom
výkaze, kde musí byť uvedený dátum, nástupný čas, čas ukončenia, počet odpracovaných hodín. Tento
výkaz odsúhlasený Objednávateľom je podkladom k fakturácii.

3.6.

Do rozsahu prác sa počíta každá začatá polhodina prác.
4.

Cena služby a platobné podmienky

4.1.

Dohodnutá hodinová sadzba za predmet zmluvy podľa čl. 2 tejto zmluvy bola stanovená ako výsledok
vyhodnoteného verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1966 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov vo výške 10,50,-€. Poskytovateľ nie je platca DPH.

4.2.

Maximálna celková hodnota všetkých plnení počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy je stanovená ako
konečná a nesmie prekročiť sumu 26.250,-€.

4.1.

Vykonané služby budú fakturované do 14 dní po skončení mesiaca, v ktorom služby poskytol na základe
faktúry vystavenej Poskytovateľom s lehotou splatnosti 30 kalendárnych dní od doručenia. Výkaz
konkrétnych výkonov potvrdený Objednávateľom je nevyhnutným podkladom pre vystavenie faktúry.

4.2.

Úhrada faktúr odberateľom bude vykonaná formou bezhotovostného platobného prevodu. V prípade, že
faktúra nebude obsahovať všetky zákonné a dohodnuté náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju
poskytovateľovi na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade lehota splatnosti začne plynúť dňom
prevzatia riadne vystaveného daňového dokladu.

5.

Zmluvné sankcie

5.1.

Ak Poskytovateľ nedodrží termín a čas nástupu na divadelné predstavenie, je povinný uhradiť zmluvnú
pokutu vo výške 100,- EUR (slovom jednosto eur) za každú začatú hodinu omeškania, maximálne však
300,- EUR (slovom tristo eur) za každé predstavenie. Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu
škody vzniknutej nesplnením zmluvných povinností.

5.2.

Pri omeškaní s platením faktúr je Poskytovateľ oprávnený fakturovať Objednávateľovi úrok z omeškania
vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
6.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. 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.
6.

Osobitné a záverečné ustanovenia

6.1.

V prípade, že dôjde u niektorej zo zmluvných strán k nemožnosti plnenia, je povinná túto skutočnosť
oznámiť druhej strane bez zbytočného odkladu.

6.2.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1.1.2022 do 31.12.2022, alebo do vyčerpania maximálneho
finančného limitu, uvedeného v čl. 4 tejto zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

6.3.

Každá zo zmluvných strán môže písomne vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná
lehota je jeden mesiac a začína plynúť od 1.dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.

6.4.

-

Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť pri podstatnom porušení zmluvy Poskytovateľom.
Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od
zmluvy Poskytovateľovi. Za podstatné porušenie zmluvy sa na účely tejto zmluvy považuje:
Ak Poskytovateľ nenastúpi na 3 a viac divadelných predstavení,
Ak Poskytovateľ neplní túto zmluvu riadne podľa pokynov Objednávateľa.

6.5.

Zmluvné strany berú na vedomie zverejnenie tejto Zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov, pričom Zmluva nadobúda
účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení, nie však skôr, ako 1.1.2022.

6.6.

Túto Zmluvu je možné meniť po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a len písomnou formou.

6.7.

V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, zostávajú ostatné
ustanovenia tejto Zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán.
Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom
a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.

6.8.

Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky; zmluvné strany budú všetky prípadné spory
v súvislosti so Zmluvou riešiť prednostne mimosúdnou cestou, a to rokovaniami a dohodou. V prípade,
ak zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdnou
cestou, pričom v prípade súdneho sporu je daná príslušnosť slovenského súdu podľa pravidiel
stanovených v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.

6.9.

Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu informovať druhú stranu ak nastane zmena sídla,
bankového spojenia alebo iných skutočností významných pre riadne plnenie.

6.10.

Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán
dostane jedno (1) vyhotovenie.

V Bratislave, dňa ................

............................................
Objednávateľ
Mgr. Katarína Hulíková
riaditeľka BKIS

V............................... ,dňa ...........

...........................................
Poskytovateľ
Slavomír Grega
konateľ spoločnosti VAVO, s.r.o.

