
Zmluva o spolupráci č. MMV 2007001 uzatvorená medzi

dodávateľom
M&M Brothers, s.r.o.
Hlavné námestie 30/11, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36 761 486                   DIČ: 2022359416         IČO: 00500879 DIČ: 2021248834   

IBAN: SK47 0200 0000 0022 8602 2254           BIC (SWIFT): SUBASKBX
Zapísaná v obch. registri OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 13729/S

1. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je spolupráca pri kultúrno-technickom zabezpečení podujatia organizovaného odberateľom, kde odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutú odmenu

a dodávateľ zabezpečí nasledovné kultúrne, technické alebo kultúrno-technické zabezpečenie (ďalej len "produkt") k úžitku odberateľa: 

Názov produktu:

Cena produktu: 1 800,00 €

Cena dopravy: 120,00 € Čas skúšky:

Záloha: 0,00 € Čas začiatku vystúpenia: 19:30
Cena celkom: 1 920,00 € Počet osôb a lôžok: 0 0
Úhrada doplatku: Prevodom Počet vozidiel:

Miesto konania:
Adresa konania:
Kontakt pre org. zab.:
Tel:

2. Finančné podmienky

Odberateľ zaplatí dodávateľovi Cenu celkom uvedenú v bode 1. tejto Zmluvy prevodom so splatnosťou najneskôr 1 pracovný deň po termíne konania uvedeného v bode 1

Storno podmienky pre odberateľa sú nasledovné: do 30 dní od Termínu konania uvedenom v bode 1 tejto zmluvy 50%, 30 a menej dní 100% z Ceny celkom uvedenej v bode 1.

Odberateľ prehlasuje, že má prostriedky na zaplatenie dohodnutej ceny.

3. Technické podmienky

Odberateľ sa týmto zaväzuje zabezpečiť pre potreby dodávateľa v mieste konania technické požiadavky pre všetky súčasti predmetného produktu tejto zmluvy:  

- pódium (resp. oddelený priestor) o rozmeroch min 4x3 m

- možnosť vykonať zvukovú skúšku v trvaní min pol hodiny

- zvukový aparát zabezpečený odberateľom s možnosťou pripojenia vlastných zariadení skupiny (mikrofóny, statívy, mixpult, iPad a efektové procesory)

- možnosť pripojiť sa na videoprojekciu zabezpečenú odberateľom (v prípade záujmu o audiovizuálny charakter vystúpenia)

- zrkadlo, umývadlo a svetlo v šatni

Za bezporuchovú prevádzku a bezpečnosť všetkých technických a javiskových zariadení zabezpečených odberateľom ako aj elektrickej inštalácie (vrátane príslušných 

bezpečnostných opatrení) ručí a zodpovedá odberateľ.  

Za bezporuchovú prevádzku a bezpečnosť všetkých technických a javiskových zariadení zabezpečených dodávateľom ručí a zodpovedá dodávateľ.  

4. Všeobecné podmienky

Odberateľ zabezpečí počas podujatia pre počet osôb uvedený v bode 1. potrebné zázemie (uzamykateľnú šatňu, sociálne zariadenie, ochranku), ďalej večeru s občerstvením  

a prístup vozidiel k miestu konania spolu s ich parkovaním. Odberateľ zabezpečí v mieste konania ubytovanie pre počet osôb uvedených v bode 1, a to vo forme 1- alebo 

2-lôžkových izieb s oddelenými posteľami, so sprchou, vlastným sociálnym zariadením, raňajkami a parkovaním pre uvedený počet vozidiel podľa bodu 1. 

5. Ďalšie podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu považujú za platnú od momentu jej potvrdenia a doručenia druhej strane prostredníctvom faxu alebo mailu (scan zmluvy). 

Od tohto momentu vstúpia pre obidve zmluvné strany v platnosť aj všetky záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy a začínajú plynúť všetky platobné lehoty uvedené v bode 2.

Originály zmlúv (podpísané a opečiatkované) si zmluvné strany následne vymienia poštou alebo osobne najneskôr v termíne konania podujatia.  

Odberateľ na svoje náklady zabezpečí všetky riadne podmienky pre zrealizovanie kultúrno-technického zabezpečenia po stránke technickej, spoločenskej, 

bezpečnostnej, hygienickej a pod, aby všetci zúčastnení zo strany dodávateľa mohli uskutočniť svoj výkon nerušene a dôstojne.

Inak dodávateľ môže od realizácie kultúrno-technického zabezpečenia odstúpiť alebo ho prerušiť, pričom mu náleží plná výška ceny podľa bodu 1.

Odberateľ zodpovedá za včasné prevedenie príslušných úkonov (ohlasovacia povinnosť, formality so spolupôsobiacimi subjektami atď.) súvisiacich s realizáciou

produktu a tiež za to, že bez súhlasu dodávateľa nebudú uskutočňované žiadne obrazové a zvukové záznamy či prenosy umeleckého programu zabezpečeného dodávateľom. 

V prípade nezabezpečenia produktu alebo nekonania podujatia z dôvodu vyššej moci nemá žiadna zo zmluvných strán nárok na náhradu škody (epidémia, živ. katastrofa a pod).

Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť len z vážnych dôvodov bez vlastného zavinenia, tieto dôvody je nutné bezodkladne oznámiť Odberateľovi.

Odberateľ má v takomto prípade právo na náhradný termín alebo vrátenie finančných prostriedkov. 

6. Záverečné ustanovenia

Táto zmluva (a právne vzťahy v nej vyslovene neupravené) sa v ďalších veciach vždy riadi režimom platného Obchodného zákonníka Slovenskej republiky, 

slovenského autorského práva a ustanoveniami súvisiacich právnych predpisov. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, každá zo zmluvných strán obdrží jeden z nich.

V Rim. Sobote dňa 27.07.2020.

------------------------------------------
Za dodávateľa Za odberateľa

Námestie Ľ. Štúra Názov ubytovania: bez ubytovania

odberateľom
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany

Nám. Ľ. Štúra 2357,  955 01 Topoľčany 

Maduar ft. Ivanna (60 min)
Termín konania: 14.08.2020

18:00

2

Topoľčany Adresa ubytovania:
Janetta Kadliečková Kontakt pre techn. zab.: upresní sa
+421 0911 921 380 Tel:

------------------------------------------


