
Zmluva o poskytnutí služby

objednávatd':       %ec23RRduŤfinímyy 234

IČO: 00329533
DIČ: 2020717842
Zapísaná:
Zastúpená:  Miroslavom Blišťamom - staľostom obce

a

Posbtovaftl':       Jozef Tarajäák
V.Greschika 6, 054 01  Levoča
IČO:  119 506 68
Zapísaná: v živ.reg. 704-2793 0Ú Poprad
Zastúpená:  Jozefom Taffajčákom - majitel'om fimy

zmluva o pos]grtiutí služi€b:

±=ošgnožťä, rsäszávo:rúj3o#gg:Ég4.o2bj;gávate[,Ori  S]užby V Zmysíe Predmstu  čínnost uvedeného  V

a. opraw a montáž NTL pbmoú€h spotr€bičw do 50 kw

2.Poskytovateľ má právo k svojej čimosti súvisiacej s phqním tohto návrhu zmluvy prizvat' aj ďälšie osoby,
ak to k spheniu návrhu zmluvy bude potrebné.

3.Zmluvasaprekladánadobu"čitúatood01.01.2018do31.12.2018.

4.Objednávateľ je povimý poskytovateľovi pri podpísaní zmluvy za poskytnutie služieb zaplatiť odmenu na
základe ftldúry vystavemej poskytovateľom :

a. predpokladamé náklady opráv a montáže na NTL plynových spotrebičov do 50 kw na rok 2018 v trhových
cenách náhradných dielov /riď. priloha/, predsta"je                                          4.980,-Eu

5.Objednávateľ môže kedykol'vek od zHriuvy odstúpiť. V tom pripade nahradí poskytovatel'ovi všetisr náklady
a ujmy, ktoľé preukázatel'ne vznikli postčytovateľovi v súvislosti s phením predmetu znriuvy, v pripade že im
poskytovatel' nemohol Žabrániť. Tým nie je dotknutý nárok na uplatngnie práv objednávateľa vypBrvajúcich
z omeškaria, nesplnenia alebo nedostatočného sphenia predmetu zmluvy poskytovatel'om.

6. V pripade omeškaria objednávatel'a s úhradou fhktúr v zmysle stanovemej  splamosti môže poskytovatel'
účtovať objednávatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej časti fúkturovanej sumy za každý
deň omeškania.

7. Zmluvné stramy ~ poskytovatel' aj objednáwateľ pľehlastijú, že obsähu tejto zmluvy porozumeli a na mak
súhlasu s jej obsahom ju podpĺsali. Zmluva je vyhotovená v dvoch romopisoch, pričom každá zmluvná strana
dostanejedenromopis

VLevoči,12/2017



CENOVÁ  PONUKA  SLUŽIEB   PRE  ROK 2018

Predmet zákazky:         Oprava  a údržba pz

1 . Investor:

2. Dodávatel':

Obec Rudňany, 053 23  Rudňany 234

JozefTarajčák
V.Greschika 6, 054 01  kvoča
IČO:  119 506 68

Predmetponuky:            Opravy   amontáž   NTL   plynových   spotrebič®v   do   50   kw
v pôsobnosti OcÚ Rudňany

T€rmín r€alizáci€ :

Cena:

rok 20 1 8

Rozsah opráv je podmienený na individuálnom poškodení zariadenia
a trhových cenách náhradných dielov:

4.980,- Eur

Cenovú ponuku vypracoval : Jozef Tarajčák


