
Zmluva o poskytnutí služby

objednávat€ľ:      %„23RURduňá:n:y 234

IČ0: 00329533
DIČ: 2020717842
Zapísaná:
Zastúpená:  Miroslavom Blišťanom - starostom obce

a

poskytovat€ľ:        :oÍ€=Jž::?ŕoE2TOF Fp?špská Nová ves

IČO:  119 506 09
DIČ: 1023858880
Zpísmá: v živ.reg. 810-1588 0bú Sp.N.Ves
Zastúpcmá:  Jozefom Džúbákom - majiteľom firmy

zmluva o poskytnutĺ služieb:

1.Pos#ovatel'  sa  zaväzuj,e  postqrmúť  objednáwatel'ovi  služby  v  zmysle  predmetu  čimosti  uvedeného  v
žimostenskomreristriObuSp.NováVesč.810-1588:

a. revízie prevádžkových tlakových nádob stabilných, tesnostné skúšky, tläkové skúšky,
b.odbornéprehliad]qr-revírieplynovýchzariadenído0,4Mpa,flad0,4h4Pawátanespotrebičov

skupinyA,B.
c. ľevízie nízkotiakých kotolní /zem.plym, pemé pafivo/.
d. revírie RTP staníc

2.Po§kytovateľ má právo k svojej čimosti súvisiacej s phiením tejto zmluvy prizvať aj  ďalšie osoby,  ak to
k splneniu návľhu zmluvy bude potrebné.

3.Zmluvasaprekladánadobutmčitúatood01.01.2018do31.12.2018.

4.Objednávateľ je povinný poskytovateľovi pri podpísapí zmluvy za poskytnutie služieb zaplatiť odmenu na
základe ftlriry vystavenej poskytovateľom:

a. predpokladamé náklady revízmych prehliadok a skúšok PZ,TN,VTZ  a RTP staníc v  objektov prislúchajúcim
obci  na ľok 2018 v cemovej úľovni roku 2008 /riď. priloha/, predstavuje                          4983,~ Eur

5.Objodnávateľ môže kedykoľvek od riuvy odstúpiť. V tom prípade nahradí poslqrtovatel'ovi všetky náklady
a ujmy, ktoľé pľeukázatel'ne vzmíkli posk;ytovatel'ovi v súvislosti s phením predmetu mluvy, v pripade že im
poskytovateľ nemohol zabráriť. Tým nie je dotknutý nárok na uplatmerie práv objednávatel'a vyplývajúcich
z omeškania, nesphenia alebo nedostatočného sphenia predmetu zmluvy poslq7tovateľom.

6. V prípade omeškmia objednávateľa s úhradou ftktúr v Žmysle stamovmej  platnosti môž€ poskytwateľ
účtovať objednávateľovi úľok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej časti fäkturovanej sumy za každý
deň omeškaria.



7. Znriuvné strany ~ poskytovateľ aj objednávatel' prehLasujú, že obsahu .tejto zriuvy porozmeh a na Žnak
súhlasusjejobsahomjupodpísali.Znriuvajevyhotovenávdvochromopisoch,pričomkaždázHriuvnástiama
dostamejedenromopis.

V Spišstej Novej Vsi,  december 2017

Jc=©f  DŽUBÁK
T!P  TOP

o52oF°sdpľšnsakjäkNáo3áves

Poskytovateľ



Imvestor:

Dodávatel':

CENOVÁ   PONUKA   SLUŽIEB  NA ROK2018

Obec Rudňany, 053 23 Rudňany 234

Jozef Džubák TH TOP
Podmajská 7, 052 01  Spišská Nová Ves
IČO:  119 506 09
DIČ:  1023858880

predmet ponuky      :         PadrT::::íľde:ĺg,Ľe#ea:]:aaddk3,ä #Ĺ#r.á::=:z:::t]ľenboí%:h

skupiny A,B v mysle vyhl.č. 508/2809 Zb. a platných dodatkov:

-  opakované revízne prehliadky plynovej kotolne do 250 kw,
-  opakované revízne prehliadky TN,
-  opakované revízne prehliadky nížkotlakej kotolne,
-  opakované revíme prehliadky a skúšky plynových zariadení,
-  odbomé revízne prehliadky bytov 24 BJ,
-  odbomé revízme prehliadky bytov č.471,
-  odbomé revíme prehliadky bytov č.472,
-  odbomé revĺzme prehliadky bytov č.125,
-  odbomé revíme prehliadky priestorov č.125 ~ predajňa
-  odbomé revízne prehliadky zdravotného strediska,
-  odbomé revízme prehliadky a skúšky VTZ MŠ 5 RP-II.,
-  odbomé revízne prehliadky a skúšky OcÚ,
-  odbomé revízne prehliadky a skúšky Domu smútku,
-  Servisné prehliadky plyn.kotla MŠ č. 89 v.č.5572
-  odbomé revíme prehliadky CVČ
-  odbomé revízne prehliadky BJ, MŠ č.89
-  odbomé revízne prehliadky a skúšky RTP,
-  odbomé revízne prehliadky a skúšky NTL rozwodov,
-  odbomé revízne prehliadky a skúšky NTL rozvodov 29 BJ č.245,

Spolu r€vĺzn€ a servisné prehliadky PZ

60,- Eur
82,-Eur

101,-E"r
233,-Eur
438,-Eur
239,-Em
239,- Em
494,~ Eur

54'- Eur
269,- Eur
154,-Eur
302,-Eur
55,-Em
60,- Eur
60,-- Eur

160,-- ELff
600,- Eur
690,- Eur
693,-Eu

4 983,- Eur

Ceny sú stavené podľa vlastných výpočtov a   platných prámych predpisov   v  Eur
vrátane DPH.

Platnosť cenovej ponu]qr pre rok 2018.

:-Eji.
0§2 0i  spí-šä-k'ä'ŇUo;á ves

Jozef  DŽUBÁK
HP  TOP

^Po_du_najská7

Spišskej Novej Vsi, december 2017


