
Zmluva o poskytnutl' služby

Ot)jednávatel':        Obec Rudňany
053 23   Rudňany 234
IČO: 00329533
DIČ: 2020717842
Zapísaná:
Zastúpená:   Miroslavom Blišťanom ~ starostom obce

a

Poskytovatel':        Jozef Tarajčák
V.Greschika 6, 054 01  Levoča
IČO:  119 506 68
Zapísaná: v živ.reg. 704-2793 0Ú PopTad
Zastúpená:  Jozefom Tarajčákom -majitet'om flmy

zmLuva o PoslqrtDuti sltižieb:

áĽo:t:g,|oáaotä' r:;szávo=J3o::aŤdýť4_o2b;;gnávateľou  Služby  V  -ysle  Predmehl  člmosti  uvedeného  V

a. opravy a montáž NTL plynových spotTebičov do 50 kw

2.Poskytovatel' má právo k svojej  činnosti súvisiacej  s plnením tohto návrhu zmluvy prizvať aj  ďalšie osoby,
ak to k splneniu zmluvy bude potrebné.

3 .Zmluva sa prekladá na dobu "čitú a to od  01.01.2019 do 31.12 .2019.

4.Objednávatel' je povimý poskytovateľovi pri podpísaní zmluvy za poskytnutie služieb zaplatiť odmenu na
základe fáktúry vystavenej poskytovatel'om

a. predpokladané náklady opráv a montáže na NTL plynových spotrebičov do 50 kw na rok 2019 v trhových
cenách náhradných dielov /viď. príloha/, predstavuje                                                4.980,-Eu

5.Objednávateľ môže kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. V tom pripade nahradí poskytovateľovi všetlqr náklady
a ujmy, ktoré preukázateľne vznikli poskytovateľovi v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, v pripade že im
poskytovateľ nemohol zabrániť.  Tým nie je  dotknutý nárok na upLatnemie práv objednávateľa vyplývajúcich
z omeškania, nesplnenia alet]o nedostatočného splnenia predmetu zmluvy poskytovateľom.

6. V  prípade  omeškania  objednávateľa  s  úhradou  filstúr  v  2mysle  stanovenej  splamosti  môže  poskytovatel'
účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej  časti fákturovanej  sumy za každý
deň omeškania.

7. Zmluvné  strany -poskytovatel' aj  objednávateľ prehlasujú,  že  obsahu tejto zmluvy porozumeli a na znak
súhlasu s jej obsahom ju podpísali. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana

Poskytovateľ
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CENOVÁ  PONUKA  SLUŽIEB   PRE  ROK  2019

Predmet zákazky:          Oprava  a  údržba pz

1. Investor:

2. Dodávatel':

Predmet ponuky:

Termín realizácie :

Cena:

Obec Rudňany, 053 23  Rudňany 234

JozefTarajčák
V.Greschika 6, 054 01   Levoča
IČ0:  119 506 68

Oi)ravy    amontáž    NTL    plynových    spotrebičov    do    50    kw
v pôsobnosti OcÚ Rudňany

rok 2019

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

4.980,-Eur

Cenovú ponuku vypracoval: Jozef Tarajčák

Levoča,   11  / 2018
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