ZMLUVA O DIELO č. 01/2020
na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
1.

ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ:
Sídlo:
			
IČO:
IČ DPH:
IBAN:
Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
IBAN:

Mestská umelecká agentúra
Makarenkova 214/2, 958 01 Partizánske Štatutárny zástupca:
Mgr. Martina Baboľová, riaditeľka
42149835
SK78 0200 0028 1944 5357
Boris Záhumenský - AUTOBORA
Malá Okružná 938/18, 958 01 Partizánske
37365380

2. PREDMET NÁJMU
2.1
2.2
		
2.3

Predmetom zmluvy je dodávka a montáž veľkoplošného stanu o rozmere 10 x10m.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vzájomnej dohody a za podmienok dojednaných v tejto
zmluve vykoná pre objednávateľa dodávku a montáž veľkoplošného stanu.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme a zaplatí za zhotovenie dohodnutú cenu.

3. ÚČEL NÁJMU
3.1
		

Zhotoviteľ touto zmluvou prenecháva predmet nájmu uvedený v ods. 2.1 tejto zmluvy objedná
vateľovi za odplatu (cenu nájmu) uvedenú v čl. 5, ods. 5.1 tejto zmluvy.

4. MIESTO A ČAS PLNENIA
4.1
4.2
		
•
•

Nájomný vzťah sa uzatvára na dobu určitú: od 10. - 25. 8. 2020 tj. 16 dní
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať a demontovať objednávateľovi predmet zmluvy
v nasledovných termínoch:
Dátum začiatku montáže stanu: 10. 8. 2020
Dátum demontáže stanu: 25. 8. 2020

5. CENA NÁJMU A PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1
Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo – preprava, montáž a demontáž stanu je stanovená
		
dohodou zmluvných strán na základe platného cenníka MUA vo výške 410€
		slovom: štyristodesaťeuro
5.2

Podkladom pre úhradu ceny bude riadna faktúra vystavená zhotoviteľom.

6. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
6.1
		

Objednávateľ je povinný umožniť vstup do prenajatého stanu pracovníkovi zhotoviteľa za účelom
kontroly bezpečnosti počas celého času prenájmu a to 11.- 24. 8. 2020 tj. 14 dní

6.2
		

Objednávateľ nesmie bez súhlasu zhotoviteľa vykonávať na predmete nájmu akékoľvek práce,
opravy či úpravy.

6.3
		
		

Objednávateľ nie je oprávnený s predmetom nájmu ďalej akokoľvek nakladať, pričom výslovne
nesmie prenechať predmet nájmu do prenájmu, resp. podnájmu tretím osobám, prípadne tieto
veci predať, založiť a pod.

6.4
		
		

Objednávateľ je povinný primerane zabezpečiť ochranu predmetu nájmu pred vznikom
škody a krádeže.
Za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v stane alebo jeho okolí nesie zodpovednosť objednávateľ.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1
7.2
		

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom vyhotovení.

7.3
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
		Príloha č. 1 – Cenová ponuka

V Partizánskom dňa 10.8.2020

Zhotoviteľ:
		

Mestská umelecká agentúra		
Partizánske

Objednávateľ:

Boris Záhumenský
Partizánske

