Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1.

Zhotoviteľ:

ZAUDIO s.r.o
so sídlom SR, Štefaniková 311/8
05921 Svit
bankové spojenie: 5036885480/0900
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
a

2.

Objednávateľ: Mesto Svit
so sídlom Hviezdoslavova 269/33
05921 Svit
v zastúpení: PaedDr. Rudolf Abrahám
IČO: 00326607
DIČ: 2021212754
bankové spojenie: VÚB 24727562/0200
IBAN: SK60 0200 0000 0000 2471 7562
BIC: SUBASKBX

I.
Všeobecné ustanovenia

1.
2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II
tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi
dojednanú cenu podľa článku VI tejto zmluvy.
II.
Predmet zmluvy

1.

2.
3.
4.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť kompletnú ozvučovaciu
techniku na akciu Dni mesta Svit dňa 21.6 2014, podľa podmienok stanovených touto
zmluvou.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky
spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi poskytnúť včas všetky informácie o požiadavkách
účinkujúcich na ozvučenie, ktoré budú v prílohe tejto zmluvy.
Za dielo sa považuje výstupný zvuk, ktorý zodpovedá požiadavkám objednávateľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť dostatočné množstvo mikrofónov, mikrofónových stojanov,
odposluchov, zvukových procesorov, mikrofónových a linkových vstupov na mixovacom
zariadení tak, ako je uvedené v prílohe s technickými požiadavkami.

III.
Vykonanie diela

1.
2.
3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle
čl. II tejto zmluvy s termínom začatia plnenia v deň konania akcie.
Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú
súčinnosť
IV.
Povinnosti objednávateľa

1.

Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.
V.
Povinnosti zhotoviteľa

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a jej príloh, vrátane dodania
potrebného montážneho materiálu.
VI.
Cena diela

1.
2.
3.

Cena za vykonanie diela zhotoviteľom (t. j. cena prác a cena montážnych dielov) je určená
na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
Zhotoviteľ nie je oprávnený zvýšiť dohodnutú cenu o sumu, ktorá nevyhnutne prevýši
náklady účelne vynaložené zhotoviteľom.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu 750€ za vykonanie diela podľa tejto
zmluvy vystavenej objednávateľom do 14 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 14 dní
odo dňa podpísania zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa ,
č.ú. 5036885480/0900
VII.
Sankcie

1.
2.

Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotoviteľom (čl. III bod 1 tejto
zmluvy) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200€.
V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou za vykonanie diela je
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.
VIII.
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia.

4.
5.

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží jeden.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle
sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Vo Svite dňa 02.06.2014

....................v.r.........................
Ladislav Žukovský
Zhotoviteľ

......................v.r.....................
PaedDr. Rudolf Abrahám
Objednávateľ

