
Zmluva o poskytnutnutí služby

Objednávatel': Obec Rudňany
053 23 Rudňany 234
lčo: 00329533
DIČ:  2020717842
Zapĺsaná:
Zastúpená:  Bc.  Neuvirih   Rastislav, starosta obce

a

Poskytovatel.:  Ivlilan Beregházy
Okružná 27,  053 11  Smižany
IČO: 330550520
DIČ:  1020684964        lč DPH: SK1020684964
Zapísaná..  v živ.reg.  8104065 0kr.  úrad  Spišská  Nová Ves
Zastúpená:  Mjlan  Beregházy

zmluva o poskytnutí služieb:

1.   Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby v zmysle predmetu činnostj uvedeného v
registrí Okr.  úradu v Sp.  N. Vsi   č.  8104065:  montáž a opravy NTL a STL plynovodov v
budovách,  priemyselných plynovodov,  plynových kotolní a spotrebičov s výkonom do 50 kw

2.  Po§kytovatel'  má  právo k svojej  činnosti súvisiacej s plnením tohto návrhu zmluvy prizvať aj d'alšie
osoby,  ak to k splneniu zmluvy bude potrebné.

3  .  Zmluva sa prekladá  na dobu  určitú a to od 01.01.2020 do 31.12  .2020.

4.  Objednávatel' je povimý poskytovateľovi pri podpísanĺ zmluvy za poskytnutie služieb zaplatit. odmenu
na základe fáktúry vystavenej. poskytovatel'om.   Predpokladané náklady opráv na   plynových
spotrebičov do 50 kw na rok 2020 v trhových cenách náhradných dielov /viď.  príloha/,  predstavuje
4.980,-€  bez DPH.

5.  Objednávateľ môže kedykolvek od zmluvy odstúpiť. V tom pripade nahradí poskytovateľovi všetky
náklady a ujmy,  ktoré preukázateľne vznikli poskytovateľovi v súvislosti s plnením predmetu
zmluvy, v pripade že im poskytovateľ nemohol zabránit'.  Tým nie je dotknutý nárok na uplatnenie
práv objednávateľa vyplývajúcich  z omeškania,  nesplnenia alebo nedostatočného splnenia
predmetu zmluvy poskytovateľom.

6. V pri'pade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr v zmysle stanovenej splatosti môže
poskytovatel' účtovat' 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 porozumen a na
znak zúhlasu s jej ob§ahom ju podpĺsali. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch,  pričom
každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.

V Spišskej  N.  Vsi,    16.12.  2019

..,,.,   r. ó.bj.é.än_stateľ

Poskytovateľ



CENOVÁ PONUKA SLUžlEB PRE ROK 2020

Predmet zákazky:   Oprava a údržba PZ

1.  Objednávateľ: Obec Rudňany,   053 23 Rudňany 234

2.  Dodávatel':   Milan Beregházy
Okružná 27, 053 11  Smižany
'ČO:   3305052o
DIČ:  1020684964
lč DPH: SK1020684964

Predmet ponuky:   Opravy  plynových spotrebičov do 50 kw  v pôsobnosti OcÚ Rudňany.

Termín  realizácie  :  01.  01.2020   -31.12.2020.

Cena:    Rozsah opráv je podmienený na individuálnom poškodení zariadenia a trhových cenách
náhradných dielov:   predpokladaná cena  4.980,-€  bez DPH

Cenovú  ponuku vypracoval..  Mílan  Beregházy

Sp.  N.  Ves  ,    16.12.2019

`---__--_---ir___---_---_-------


