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Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi účastníkmi:
Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Mesto Žilina
so sídlom:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Ing. Igor Choma, primátor
00321796
2021608930

a
Poskytovateľ:
so sídlom:
štatutárny zástupca:
registrované:
IČO:
bankové spojenie:
Článok II.
PREDMET ZMLUVY
1. Na základe výsledku verejného obstarávania uskutočneného objednávateľom ako verejným
obstarávateľom podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu, ktorej predmetom je
technické zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina, ktorých
podrobná špecifikácia je obsahom čl. II ods. 2 tejto zmluvy.
2. Špecifikácia predmetu zmluvy:
2.1. Ozvučenie priestorov interiérov aj exteriérov, kde bude objednávateľ
organizovať kultúrne a športové podujatia:
2.1.1. zabezpečenie techniky a jej inštalácia na mieste produkcie a správne nastavenie
parametrov podľa požiadaviek objednávateľa,
2.1.2. zabezpečenie kvalifikovaného personálu zodpovedného za obsluhu a stav
techniky počas produkcie,
2.1.3. zabezpečenie demontáže a odvezenia techniky z miesta konania podujatia,
všetko na náklady poskytovateľa.
2.2. Technické a prevádzkové požiadavky
2.2.1. Poskytovateľ služby je povinný sa dostaviť na miesto produkcie, aby v zmysle
objednávky mohla prebehnúť zvuková skúška
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2.2.2. Podmienky stanovené pri jednotlivých podujatiach sú hraničné, nemusia sa zo
strany objednávateľa vyžadovať pri každom podujatí v plnom rozsahu.
Požiadavky budú uvedené v objednávke.
2.2.3. Poskytovateľ plne zodpovedá za bezpečnosť prevádzky použitých zariadení
v zmysle BOZP.
2.2.4. Poskytovateľ zabezpečí bezproblémový priebeh celého podujatia z technickej
stránky aj v prípade nepriaznivého počasia, t. j. zabezpečí ochranu techniky
a jej funkčnosť . Objednávateľ sa nezaväzuje poskytovať pomôcky (napr.
plachta, stan nad réžiu a pod.), ktoré zabezpečia ochranu techniky pred
nepriaznivými poveternostnými podmienkami.
2.2.5. Poskytovateľ služby zabezpečí inštaláciu zvukovej techniky sám a na svoje
náklady (objednávateľ nedisponuje pomocnými silami)
2.2.6. Objednávateľ je oprávnený použiť služby poskytovateľa aj na podujatiach
zabezpečovaných objednávateľom pre tretie osoby.
2.2.7. Poskytovateľ služby musí byť schopný zrealizovať aj viacero podujatí súčasne,
maximálne však 5 podujatí
Článok III.
ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa službu na základe samostatných
písomných objednávok a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu
v zmysle čl. III. tejto zmluvy. Každá objednávka bude považovaná za samostatnú zákazku
a poskytovateľ vystaví samostatnú faktúru. Objednávka musí obsahovať tieto povinné
náležitosti: špecifikácia služby, presný čas produkcie, jednotková cena, cena celkom,
termín a miesto konania sa podujatia. Objednávateľ dodá poskytovateľovi objednávku
a podklady najneskôr 48 hodín pred dohodnutým termínom podujatia.
2. Za poskytnutie služby zaplatí objednávateľ dodávateľovi odmenu podľa víťaznej ponuky
(z verejného obstarávania) v súlade s predmetom danej objednávky na konkrétnu službu.
Cenová ponuka tvorí prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Uvedenú cenu je možné navýšiť iba v prípade zmeny sadzby DPH a to tak, že
poskytovateľ, ktorý je v čase uzavretia zmluvy platcom DPH pripočíta k dojednanej
celkovej cene diela bez DPH daň z pridanej hodnoty v percentuálnej výške,
zodpovedajúcej zákonnej úprave, účinnej k dátum zdaniteľného plnenia. Ustanovenie v
predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý nie je v čase uzavretia zmluvy
platcom DPH.
4. Podkladom
pre úhradu ceny za predmet zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy bude
faktúra (daňový doklad) vystavená poskytovateľom po vykonaní služby v súlade
s konkrétnou objednávkou, ktorá bude splatná do 30 dní od doručenia faktúry
objednávateľovi. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu. V opačnom prípade je
objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť naspäť poskytovateľovi za účelom jej opravy.
V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
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5. Maximálny objem objednávok, ktorý objednávateľ plánuje objednať je 19 900,- € bez DPH
za obdobie platnosti tejto zmluvy

Článok IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb, ktoré sú predmetom zmluvy dodržiavať
zásady bezpečnosti práce v súlade so všeobecne záväznými platnými predpismi
a zabezpečiť pre svojich zamestnancov ochranné pracovné pomôcky.
2. Poskytovateľ je povinný uhradiť dopravu techniky a personálu na vlastné náklady.
3. Poskytovateľ resp. jeho zamestnanci sú povinní rozumieť funkcií jednotlivých častí
zvukovej a osvetľovacej techniky používanej na podujatiach objednávateľa.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa bezodkladne informovať
skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na plnenie vyplývajúce z tejto zmluvy.

o všetkých

5. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu riadne a včas, na základe pokynov
objednávateľa, odborne, podľa svojich najlepších schopností a vedomostí.
6. Poskytovateľ je oprávnený vykonať zmeny v predmete služby len so súhlasom
objednávateľa.
7. Poskytovateľ má právo na zaplatenie ceny za službu (odmena) podľa čl. III. tejto zmluvy.

Článok V.
PLATNOSŤ A UKONČENIE ZMLUVY
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od ......... 2014 do 31.12.2016.

2. Túto zmluvu je možné ukončiť aj pred dohodnutou dobou platnosti nasledovne:
a. písomnou dohodou zmluvných strán,
b. výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany s udaním alebo bez udania dôvodu.
Výpovedná doba sú dva mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po
dni, kedy bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,
c. odstúpením od zmluvy.
3. Zmluvné strany majú právo od tejto zmluvy odstúpiť, ak niektorá z nich podstatným
spôsobom porušuje ustanovenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany
poskytovateľa sa považuje porušenie ktorejkoľvek podmienky určenej objednávateľom
v objednávke. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného oznámenia druhej
zmluvnej strane. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť riadne doručené druhej
zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
Článok VI.
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SANKCIE
1. Ak nedodrží poskytovateľ svoj záväzok poskytnúť službu v termíne a čase podľa príslušnej
objednávky alebo ju poskytne v nižšej kvalite, než akú objednávateľ požaduje pre
konkrétne podujatie, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,-€ (slovom
jedentisíc eur). Zmluvná pokuta je splatná v lehote 15 dní od doručenia výzvy na jej
úhradu poskytovateľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu
škody vzniknutej objednávateľovi v príčinnej súvislosti, ku ktorej sa zmluvná pokuta
podľa tejto zmluvy viaže.
2. Ak sa objednávateľ oneskorí s úhradou faktúry, tak poskytovateľ je oprávnený vyúčtovať
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň
omeškania po termíne splatnosti až do doby zaplatenia.

Článok VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po jej zverejnení podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli súhlasia s ňou, na znak čoho ju podpisujú.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie
v tiesni, ani v nápadne nevýhodných podmienok.
4. Zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnom vyhotovení so súhlasom
zmluvných strán.
5. Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, objednávateľ obdrží dva originály a
poskytovateľ jeden výtlačok tejto zmluvy.

V Žiline dňa ..........2014

.........................................
Za objednávateľa
Ing. Igor Choma
primátor

V ........... dňa ........ 2014

........................................
Za poskytovateľa
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Príloha č. 1.
Typ
produkcie
rečník

malé
podujatie

folklór

backline

veľké
podujatie

samostatné
položky

technické požiadavky
mix pult, prehrávač s možnosťou prehrávania hudby, podkladov z
CD, USB
2x mikrofón + 2x stojan na mikrofón
reproduktor - výkon dostatočný pre pokrytie priestoru pred pódiom
aby bol prejav zrozumiteľný
mix pult, prehrávač s možnosťou prehrávania hudby, podkladov z
CD, USB
reproduktori s dostatočným výkonom pre konkrétnu zostavu kapely,
hudobný štýl
Mikrofóny podľa požiadaviek interpreta (bicie, spevy, gitary...)
2x mikrofón prenosný so stojanmi
rampa na zavesenie reproduktorov ak je potrebná pre konkrétnu
produkciu a veľkosť zvukovej techniky a osvetlenia
4x mikrofón prenosný so stojanmi
reproduktori s výkonom 750W - 1200W
rampa na zavesenie reproduktorov ak je potrebná pre konkrétnu
produkciu a veľkosť zvukovej techniky a osvetlenia
6x zberové mikrofóny
bicie BD
bicie TT
bicie TT
bicie FT
stojany na bicie (HIHAT, SN, 2x cymbals)
koberec pod bicie
basgitarový aparát (basgitarovy box)
gitarový aparát (gitarový box)
mikrofóny prenosné
set mikrofónov na bicie so stojanmi
mikroporty
zberové mikrofóny
reproduktori s dostatočným výkonom pre konkrétnu zostavu kapely,
hudobný štýl, konkrétne podujatie pre cca 4000 ľudí
zavesené reproduktory
stredne basové repro
subwoofer
odposluchové reproduktory 50 Hz - 20 kHz
podporné systémy - všetky potrebné systémy pre správne fungovanie
vyššie spomenutých systémov, kabeláž, ovládacie prvky
prehrávač CD, MD, USB, MP3...
jednoduché biele osvetlenie
farebné osvetlenie
dymostroj + náplň
ohrievač + náplň

Cenová ponuka poskytovateľa:
1.
4.
7.

Typ podujatia
Rečník:
Malé podujatie:

2.
5.
8.

cena pez DPH

3.
6.
9.

cena s DPH

personálne požiadavky
1 zvukár

1 zvukár - zabezpečuje aj osvetlenie
1 technik

2 zvukár - zabezpečuje aj osvetlenie
1 technik

podľa požiadaviek interpreta
podľa požiadaviek interpreta
2x zvukár
2x technik
1x osvetľovač

sada 12x 1000W
sada 6x 1200W
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10. Folklór:
13. Backline:
16. Veľké podujatie
Jednoduché biele osvetlenie:
Farebné osvetlenie:
Dymostroj + náplň:
Ohrievač + náplň:

11.
14.

12.
15.

