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Zmluva na poskytnutie služieb č. 251/2012 
 

spojených s realizáciou verejných kultúrnych podujatí (pomocné služby) uzavretá podľa § 3   
zákona č. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 
v znení  neskorších predpisov a  § 269 ods. 2  Obchodného zákonníka 

 
 

Článok I 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1 Objednávateľ:   
Objednávateľ: 
 
Obchodné meno:                    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
Sídlo:     Židovská 1, 815 15 Bratislava 
Štatutárny zástupca:    Ing. Vladimír Grežo 
Osoba oprávnená na rokovanie: Ing. Martin Štamm, námestník technicko-realizačného  
                 úseku 
 
IČO:      30 794 544 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Číslo účtu:    502 800 1024/0900 
Email:     m.stamm@bkis.sk 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
1.2 Poskytovateľ:   
Obchodné meno:         Stage Hands and Crew, s. r. o.                   
Sídlo:                       Bulíkova 1, 851 04 Bratislava     
IČO:                           46785949 
DIČ:                             2023583342 
Bankové spojenie :      Tatra banka 
Č. účtu:                         xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Oprávnené osoby na rokovanie  
o zmluve:     Ing. Martin Lenobel 
Kontaktné telefónne číslo:    xxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo faxu: - 
E-mail:                          martin.lenobel@gmail.com 
Obchodný register:     OS Bratislava 1 oddiel Sro, č. zápisu: vložka 83455/B 
     
(ďalej len „poskytovateľ“) 

 
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy na služby  (ďalej len „zmluva“) je víťazná ponuka 
poskytovateľa  predložená na základe výzvy  na predloženie ponuky v podprahovej zákazke 
verejného obstarávania podľa § 99 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov zverejnená vo VVO 
č. 201,  zo dňa 17.10.2012, por. č. 12436-WYS. 
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Článok II. 
PREDMET ZMLUVY 

 
Predmetom tejto zmluvy sú :  
 
2.1 Pomocné služby pre potreby prevádzkového a programového úseku,  
 

ktoré pozostávajú  z  rozmiestnia, prenášania,  resp. zloženia   potrebného nábytku (stoly, 
stoličky a iný mobiliár), rôznych iných zariadení a predmetov pri realizácii verejných 
kultúrnych podujatí. Tieto činnosti sa zabezpečujú pred i  po ukončení verejných 
kultúrnych podujatí.  

 

2.2 Pomocné služby  pre potreby technického úseku. 

ktoré pozostávajú zo  stavby pódia zn. NIVTEC,  zo stavby  zastrešení na realizáciu 
javiskových, kultúrno-spoločenských  podujatí pri ktorej sa použijú  hliníkové  
konštrukcie  zn. MILOS a z iných pomocných prác na zabezpečenie podujatí 
realizovaných technickým úsekom verejného obstarávateľa na ktoré nie je potrebná 
kvalifikácia.   

 
2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje dodať službu, ktorá je predmetom tejto zmluvy za podmienok 

dohodnutých v zmluve, riadne a včas v zodpovedajúcej kvalite. 
 
2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť. 
 
2.5 Poskytovateľ je povinný predmet zmluvy dodať v dohodnutom  rozsahu   a v dohodnutom 

termíne  za dohodnutú cenu uvedenú v článku IV. tejto zmluvy.   
 

Článok III. 
TERMÍN REALIZÁCIE 

 
3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy : 

 
3.1.1 na základe elektronickej objednávky na dohodnutú e-mailovú adresu, ktorú 

objednávateľ odošle  najneskôr 3 dni pred nástupom na výkon služieb a potvrdí 
ju telefonicky, 

3.1.2  v prípade požiadavky na zmenu zo strany objednávateľa   je potrebné  ju zo 
strany poskytovateľa zrealizovať do 24 hodín od jej  nahlásenia.  

3.2  Poskytovateľ ako aj objednávateľ sú  povinní bez meškania elektronicky, resp. 
telefonicky informovať sa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na poskytnutie 
konkrétnej služby.  

  3.3  Vzor objednávky je v prílohe tejto zmluvy.  
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Článok IV. 
CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
4.1 Cena  predmetu zmluvy v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v súlade  so zákonom  NR SR č. 18 /1996  Z. z o cenách 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon 
NR SR č. 18/1996 Z. z o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna 
bez  možnosti jej úpravy. 

 
4.2 Cena je stanovená v súlade s bodom 4.1 v EUR  takto:  
 
 Jednotka 

hodinová sadzba 
Jednotková cena  
bez DPH v EUR 
 
 

Pomocné služby pre potreby 
prevádzkového 
a programového úseku na 
ktoré sa nekladú žiadne 
osobitné požiadavky   

1 
 

5,1 

Pomocné služby, na ktoré sa 
kladú odborné znalosti 
a skúsenosti s výkonom 
služieb pre potreby 
technického  úseku 
 

1 
 

5,1 

 
 
4.3 Predmet zákazky bude financovaný   formou bezhotovostného platobného styku, 
bez  možnosti zálohovej platby s lehotou splatnosti  faktúry    30 kalendárnych  dní. Lehota sa 
počíta od posledného dňa mesiaca v ktorom boli vykonané služby na základe  výkazu 
potvrdeného príslušným pracovníkom verejného obstarávateľa. Potvrdený výkaz je 
podkladom pre vystavenie faktúry.  
 
4.3 Faktúra vystavená poskytovateľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového     
dokladu. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má 
právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade, lehota splatnosti faktúry 
začne  plynúť prevzatím opraveného daňového dokladu. 
 
 

Článok V. 
ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE 

 
5.1 Ak poskytujúci  nedodrží termín dodania predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom 

termíne, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  0,3 % z  ceny 
nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. 

5.1 Pri omeškaní s platením faktúr objednávateľ zaplatí úroky z omeškania vo výške 0,05 % z 
dlžnej sumy za každý  deň omeškania. 
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5.2 Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej nesplnením 
zmluvných povinností. 

 
 

Článok VI. 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

6.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje  zmluva a § 344 a nasl.           
Obchodného zákonníka.  

6.2  Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane  oznámené písomne. 
6.3  Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch: 
 

6.3.1 ak poskytujúci  mešká so splnením zmluvného termínu a ak márne uplynie     
dodatočne stanovená lehota na plnenie, 

6.3.2 ak ide o vadné plnenie poskytovateľom, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré 
v primeranej lehote neodstránil. 

6.4 Poskytovateľ  môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak  objednávateľ neplní svoje zmluvné 
povinnosti a tým poskytovateľovi znemožní plnenie zmluvy. Musí však vyzvať 
objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov 
vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom 
termíne od zmluvy odstúpi. 

 
6.5 Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po   

doručení písomnej výpovede.  
 

Článok VII. 

Povinnosti zmluvných strán 

 
7.1 Poskytovateľ je povinný  pre potreby technického úseku objednávateľa poskytnúť služby 

osobami, u ktorých sa vyžadujú odborné a praktické znalosti a skúsenosti   pri stavbe 
pódia zn. NIVTEC, znalosti  a praktické skúsenosti so stavbou hliníkových konštrukcií zn. 
MILOS.  

7.2 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby polovica osôb, ktoré budú poskytovať  službu, 
pre potreby technického úseku  mala odborné a praktické znalosti a skúsenosti   so 
stavbou  pódia NIVTEC a hliníkových konštrukcií zn. MILOS.    Celá  pracovná skupina 
musí byť schopná samostatnej práce pod dohľadom zamestnancov technického úseku 
objednávateľa.  

7.3 Poskytovateľ je povinný  pri poskytovaní služieb, ktoré sú predmetom tejto zákazky 
dodržiavať zásady bezpečnosti práce v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi.  
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7.4 Objednávateľ vyžaduje, aby poskytovateľ služby akceptoval objednávku  v elektronickej 
forme na dohodnutú e-mailovú adresu s telefonickým potvrdením. Objednávka 
v elektronickej forme bude obsahovať všetky údaje potrebné na bezproblémové  
zabezpečenie poskytnutých služieb  v súlade s touto zmluvou a vzorom objednávky, ktorá 
tvorí prílohu tejto zmluvy.  

7.5  E-mailová adresa poskytovateľa martin.lenobel@gmail.com 

7.6  E-mailová adresa objednávateľa mlynskadolina@bkis.sk, prevadzka@bkis.sk,   
program@bkis.sk, podľa toho, ktorý úsek objednávku doručil.  

 
Článok VIII. 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami 
tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
v znení ich zmien a doplnkov. 

 
8.2 Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými a 

podpísanými dodatkami  v rozsahu tejto zmluvy. 
 
8.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných  strán 

prevezme dve vyhotovenia rovnopisu. 
 
8.4  Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť  po zverejnení 

podľa osobitného predpisu.  Zmluva sa uzatvára na 1 rok od 1.01.2013 do 31.12.2013, 
resp. do vyčerpania finančného limitu < 40 tis. EUR bez DPH,  čo môže presiahnuť 
obdobie 1 roka. Verejný obstarávateľ takúto situáciu bude  následne riešiť   uzavretím 
dodatku k zmluve  na predĺženie termínu platnosti a  účinnosti zmluvy a vyčerpanie 
finančného limitu pre podprahové zákazky.  

 
8.5 Zmluvné strany vyhlasujú,  že si text tejto zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli a že 

tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú omylov, že nebola táto podpísaná 
v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 
8.6 Príloha 

8.6.1  Vzor objednávky 
 

 
       Bratislava dňa 19.12.2012                                                    Bratislava dňa 18.12.2012 
 
             „podpísané“            „podpísané“ 
 

.............................................                                                   ........................................... 
Objednávateľ                                                                           Poskytovateľ 

 
     Ing. Vladimír Grežo, riaditeľ      Ing. Martin Lenobel 
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Objednávka č. xx/2013 - technický úsek 

 Odberateľ Dodávateľ 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   
     
Židovská č. 1   
815 15  Bratislava   
    
Bankové spojenie: 502 800 1024/0900 Bankové spojenie: 
IČO: 30794544 IČO:  
DIČ: 2021795358 DIČ:  
IČ DPH: SK 2021795358 IČ DPH: 

 Dodacia lehota:  v zmysle objednávky 
Platobné podmienky: do 30 dní odo dňa doručenia faktúry 

 Dátum, čas nástupu, počet osôb, určenie požiadaviek                      Miesto nástupu 

  
      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
Prijatím tejto objednávky dodávateľ súhlasí s platobnými podmienkami 

  V Bratislave  dátum meno a podpis 

   


