ZMLUVA

uzatvorené v Rybniku 2018-06-15 medzi:
Obec Nová Bystrica, Nová Bystrica c. 657, IČO: 00314145, DIČ 2020553150
zastúpený Ing. Jozefom Balačinom,
ďalej len "Objednávateľ"
a
Estrada Rybnicka Sp. z o.o., so sídlom: 44-251 Rybnik, ul. Voľný 242
ako platiteľ DPH s číslom NIP: 642-318-18-80,
ktorú zastupuje pán Wojciech Lala - finančný riaditeľ
ďalej len "Prenajímateľ",
Ods.1
Klient prehlasuje, že je organizátorom podujatia v meste Nová Bystrica, 22. - 23. júna 2018.
Ods.2
Dodávateľ sa zaväzuje objednať hlavného zodpovedného za vykonanie udalosti uvedenej v ods. 1 vrátane
technickej realizácie podujatia 22. a 23. júna 2018:
1. Prenájom, montáž, demontáž etapy - pódium s rozmermi 8x10m,
2. Prenájom, montáž, demontáž stánkovej haly - stav s rozmermi 15x45 m,
3. Nájom, montáž, demontáž tanečného parketu - dlaždice 10 x 15 m,
4. Prenájom, montáž, demontáž - bezpečnostné zábrany (odobraté) - 10 položiek,
5. Prenájom, montáž, demontáž - plošinové plošiny 2x3m.
Ods.3
Klient sa zaväzuje:
1. Zabezpečenie a umožnenie prístupu priamo k poklopu vozidla obsahujúcej prvky na montáž stanu a
stanu na vykládku tak, aby vstup a výstup mohli prebiehať bez ohľadu na poveternostné podmienky,
2. pri absencii riadne spevneného prístupu poskytnite na vlastné náklady ďalšie potrebné organizačné a
technické prostriedky (traktor, prekládkový tím pred a po koncerte),
3. body 7 a 8 tohto odseku sa vzťahujú aj na demontáž prvkov uvedených v týchto bodoch,
4. poskytnutie etapy v stave, v ktorom boli vypožičané, a najmä dodržiavanie zákazu lepenia na
akúkoľvek časť sály a pásky, lepiace štítky a nechty, sponky atď., Ktoré ponechávajú akýkoľvek
trvalý znak a ovplyvňujú estetiku a čistotu.
Ods.4
V opačnom prípade pre objednávateľa uvedenú v odseku 2 objednávateľ zaväzuje dodávateľa zaplatiť
sumu 1450,00 EUR netto a daň z pridanej hodnoty 23%, t. J. 1783,50 PLN. brutto, slovom: tisíc sedemsto
osemdesiattri EUR a 50,00 EUR centov, bankovým prevodom do 2018-07-23 na účet uvedený na faktúre s
DPH.
Ods.5
V prípade zrušenia podujatia:
1. z dôvodov, ktoré sa pripisujú hlavnému zodpovednému, má platiteľ nárok na odmenu uvedenú v odseku
4 v celom rozsahu,
2. v dôsledku okolností, za ktoré nikoho nenesie zodpovednosť, je každá strana obvinená z skutočne
vynaložených nákladov,
3. z dôvodov, ktoré možno pripísať dodávateľovi, má platiteľ nárok na odmenu uvedenú v odseku 4 v
celom rozsahu.

Ods. 6
Objednávateľ prehlasuje, že pokryje všetky škody, ktoré môže vzniknúť Dodávateľovi v dôsledku
nedodržania ustanovení odseku 3 tejto zmluvy.
Ods.7
Zmeny a doplnenia zmluvy si vyžadujú písomnú formu pre ich platnosť v prípade neplatnosti.
Ods.8
V záležitostiach, ktoré nie sú upravené zmluvou, sa uplatňujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Ods.9
Spory, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku implementácie tejto zmluvy, rozhodne Okresný súd v Rybniku.
Ods.10
Zmluva bola napísaná v dvoch identických kópiách, jedna pre každú stranu.

DODÁVATEĽ
Estrada Rybnicka
………………………………….

Wojciech Lala

KLIENT

.....................................................

