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Smlouva o zřízení a zajištění pódia a osvětlovacích a ozvučovacich službách

uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. ve znění pozdějších předpisů (dále též

„občanský zákoník)

 

1.5MLUVNÍSTRANY ]

Nazev objednatele: Vysoka Škola ba'ňska' — Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

Zastoupeno: rektorem_

ičo: 61989100

DIC: CZ61989100

číslo účtu:—

(dále jen „objednavatel“)

Nazev zhotovitele: _ Martin Valový

Sídlo: l. Sekaniny 1803/13, 708 00, Ostrava—Poruba

Zastoupeno: _

ičo: 15494632

DlC: 026611250954

Telefon:

(dále jen „Poskytovatel“)

uzavřeli smlouvu o zřízení a zajištění pódia a o osvětlovacích a ozvučovacích službách:

 

z ÚVODNÍUSTANOVENÍ

  
 

Poskytovatel za podmínek dle této smlouvy zřídí dvě podia v areálu Vysoké Školy báňské -

Technické univerzity v Ostravě (dále jen VŠB) na sjednanou dobu. VŠB si vyhrazuje právo

změny místa konání v prostoru VŠB, nicméně zustava v tomto případě zachovani zadaných

parametrů (velikost prostoru a podobně).

 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Poskytovatel se zavazuje, že ve dne 6.9.2018 zřídí v areálu VŠB dvě podia., ktera vybaví

osvětlením, ozvučením a s tím spojené aktivity pro veřejnou produkci

2. Poskytovatel se zavazuje k provedení kompletní dodávky „na klíč" vč. prace zvukaře

(F.O.H.), monitorového zvukaře, pódiového technika (a systémového technika, pokud na

daný aparát nema platnou licenci/kvalifikaci některý ze zvukových techniku na místě

akce). V případě, že kapela má svého hlavního nebo monitorového zvukaře, je povinná

spoluprace (kooperace) všech techniku s technikem kapely a tojak v době přípravy, tak

po celou dobu koncertu (stejné ujedna'ni platí pro osvětlovače).



 

10.

Poskytovatel se zavazuje k provedení celé instalace a deinstalace dle bodu 3.1 tzv. r_1_a_

_k_líĚ v den akce. Nutností je přihlédnutí ke všem bezpečnostním předpisUrn a s tím

souvisejícím řádným počtem pracovníku na stavbu a bourání.

Poskytovatel se zavazuje k provedení instalace pódia dle bodu 3.2 smlouvy 1 den před

akcí a deinstalace pódia hned po skončení akce tzn.

Poskytovatel se zavazuje k provedení dodavky zastřešení F.O.H. zvukaře a vytvoření

F.O.H. zvukového stanoviště s místem i pro osvětlovače.

Přípravy akcí v termínech dle bodu 3.1 smlouvyjsou požadovány kompletně v den akce

(možná stavba podia den předem v době 06:01-21:59hod.)„ Deinstalaci kompletního

vybavení je možné provést ihned po akci.

Zřízením obou pódií se rozumi provedení veškerých potřebných činností k tomu, aby

pódia byla v souladu s relevantními normami (CSN, CSN-EN) způsobilé k bezpečnému

užívání, zprovoznění ozvučení a osvětlení pódií do plného provozního stavu.

Součástí plnění Poskytovatelé je i osvětlení, ozvučení obou pódií (dále jen „osvětlení a

ozvučení obou pódií") v termínech uvedených v bodě 31 a 3.2.

Poskytovatel bere plně na vědomí technické a další parametry týkající se obou pódií

osvětlení a ozvučení a dalších složek plnění Poskytovatelé.

VŠB se zavazuje Poskytovateli za poskytnutí služeb dle tohoto bodu č. 3. dale

specifikované v příloze č. 1, zaplatit sjednanou odměnu.

 

4. SOUČlNNOST VŠB-TU OSTRAVA

 
 

VŠB—TUO poskytne Poskytovateli součinnost spočívající ve vymezení prostoru pro

zřízení pódií a v zajištění možnosti připojení obou pódií k rozvodu el. energie.

Elektrickou energii spotřebovanou na osvětlení a ozvučení obou pódií hradí VŠB-TUO.

 

 

5. PROVOZOVÁNÍ PóDlA !

Poskytovatel umožní VŠB resp VŠB určeným osobam provádět na Pódiuprodukce ve

dnech uvedených v bodě 3 1 a 3. 2 smlouvy a to podle rozpisu kterýVŠB předem

poskytne Poskytovateli. _ M...,

Umožněním užívaní obou pódií se rozumí zajištění provozu osvětlení a ozvučení pódií a

přítomnosti potřebného počtu pověřených osob Poskytovatele které umožní přistup

VŠB určeným vystupujícím naobou pódiích a zajistí ozvučení a osvětlení produkcí na

obou pódiích

Faktické skončení provozu obou pódií oznámí VŠB neprodleně Poskytovateli.

VŠB stanoví, jaka produkce bude na obou pódiích provozována. VŠB je odpovědné pro

splnění povinností souvisejících s ochranou autorských práv.



 

VŠB je oprávněno stanovit finanční, provozní, organizační a technické podmínky

provozování produkcí na obou pódiích zcela dle svého uvážení, při respektování

omezení sjednaných touto smlouvou.

Poskytovatel je povinen umožnit napojení na zřízeně instalace osvětlení a ozvučení

obou podii i pro realizační týmy osob vystupujících na obou pódiích.

 

s. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1. Za zřízení a zajištění provozu obou pódií, vč. všech jejich součástí a příslušenství, za

zajištění osvětlení, ozvučení obou pódií a všech dalších služeb specifikovaných v této

smlouvě zaplatí VŠB Poskytovateli odměnu ve výši:

Kč bez DPH 135 000 tj. 163 350 Kč s DPH 21%

2. Odměna dle odst. 1 zahrnuje provedení veškerých činnosti potřebných k dopravě,

výstavbě, instalací a zprovoznění osvětlení a ozvučení obou podíl v rozsahu osvětlení

a ozvučení, odměna dále zahrnuje zajištění provozu a obsluhy obou pódií po celou

sjednanou dobu a rovněž provedení veškerých činností potřebných k demontáži a

odvozu obou pódií,

3. Uvedená cena je cena maximalní.

4. Cena za provozování obou pódií bude zaplacena následovně:

100 % odměny bude zaplaceno po ukončení provozování obou pódií na základě

faktury - daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem se splatností 15 dní od

jejího doručení VŠB.

 

7. POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST, SANKCE

Nebezpečí škody na obou pódiích a instalacích osvětlení a ozvučení obou pódiích je po

celou dobu poskytování služby na Poskytovateli. Poskytovatel je povinen mít po celou

dobu, po kterou budou zřízena obě podia, sjednáno přiměřeně majetkově pojištění pro

případ škody na pódiích a/nebo instalovaných prvcích osvětlení a ozvučení, a přiměřeně

odpovědnostní pojištění pro případ škody na majetku třetích osob nebo životě či zdraví.

Poskytovatel se zavazuje dodržovat veškeré platně bezpečnostní pravidla a "normy. Tzn.

mimo jiné, že dodavatel musi disponovat řádnými a platnými revizemi _mj.na el. zařízení,

a zdvihací, platnými licencemi od výrobců zařízení, případně prohlášení c_Shodě.(pokud

je to předepsáno nebo nutně) Dále to jsou např. vazačskě zkoušky (při jištění nebo

zdvihání konstrukcí) a další potřebně kvalifikace nezbytné pro řádně vykonání prace.

Současně je nutné dodržet všechny další platně předpisy a pokyny týkající se

bezpečnosti a bezpečnosti práce v souvrslostí s prováděnou a vykonávanou činností.

Poskytovatel je povinen zaplatit VŠB smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý den

prodlení se splněním povinnosti zřídit obě pódia,

 



 

4. Poskytovatel je povinen zaplatit VŠB smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou hodinu,

ve které nebude možno obě pódia řadně dle této smlouvy provozovat, vč. osvětlení a

ozvučení.

5. Poskytovatel je povinen zaplatit VŠB smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den

prodlení se splněním povinností odstranit obě pódia.

 

8. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  

1. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních

stran.

2, Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná

ustanovení občanského zákoníku.

3, Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva muže být zveřejněna na oficiálních

webových stránkách VŠB—TU Ostrava. Obsahuje-li smlouva údaje, které tvoří obsah

obchodního tajemství dle ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákona.

označí Poskytovatel příslušně vybrané odstavce smlouvy a VŠB takto označené

odstavce pro zveřejnění znepřístupni

4 Smluvní strany prohlašují. že smlouva byla uzavřena po jejich vzájemně dohodě a

právní úkon tak jejími zástupci učiněn svobodně. vážně. určitě a srozumitelně. Na důkaz

toho připojuji svě podpisy.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti

dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru

smluv.

6. Smluvní strany sjednávají, že VŠB zašle informaci Poskytovateli o uveřejnění smlouvy v

Registru smluv.

7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž VŠB obdrží dvě vyhotovení a

Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení,

014. 09. 2018 (M. 09. 2018
V Ostravě, dne V Ostravě, dne ..................
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