Zmluva o poskytnutí služby

Objednávateľ:

Obec Rudňany
053 23 Rudňany 234
IČO: 00329533
DIČ: 2020717842
Zapísaná:
Zastúpená: Miroslavom Blišťanom - starostom obce
a

Poskytovateľ:

Jozef DŽUBÁK TIP TOP
Podunajská 7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 119 506 09
Zapísaná: v živ.reg. 810-1588 ObÚ Sp.N.Vés
Zastúpená: Jozefom Džubákom - majiteľom firmy

zmluva o poskytnutí služieb:

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby v zmysle predmetu činnosti uvedeného v
živnostenskom registri ObÚ Sp.Nová Ves č. 810-1588:
a. revízie prevádzkových tlakových nádob stabilných, tesnostné skúšky, tlakové skúšky,
b. odborné prehliadky - revízie plynových zariadení do 0,3 MPa, nad 0,3 MPa vrátane spotrebičov
skupiny A,B.
c. revízie nízkotlakých kotolní /zem.plyn, pevné palivo/.
2. Poskytovateľ má právo k svojej činnosti súvisiacej s plnením tejto zmluvy prizvať aj ďalšie osoby, ak to
k splneniu zmluvy bude potrebné.
3. Zmluva sa predkladá na dobu určitú a to od 01.01.2016 do 31.12.2016.
4.Objednávateľ je povinný poskytovateľovi pri podpísaní zmluvy za poskytnutie služieb zaplatiť odmenu na
základe faktúry' vystavenej poskytovateľom:
а. predpokladané náklady revíznych prehliadok a skúšok PZ,TN,VTZ a odborné revízne prehliadky
29 BJ na rok 2016 v cenovej úrovni roku 2008 /viď. príloha/, predstavuje
4923,— Eur
5.Objednávateľ môže kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. V tom prípade nahradí poskytovateľovi všetky náklady
a ujmy, ktoré preukázateľne vznikli poskytovateľovi v súvislostí s plnením predmetu zmluvy, v prípade že im
poskytovateľ nemohol zabrániť. Tým nie je dotknutý nárok na uplatnenie práv objednávateľa vyplývajúcich
z omeškania, nesplnenia alebo nedostatočného splnenia predmetu zmluvy' poskytovateľom.
б. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr v zmysle stanovenej splatnosti môže poskytovateľ
účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej časti fakturovanej sumy za každý
deň omeškania.

7.Zraluvné strany - poskytovateľ aj objednávateľ prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a na znak
súhlasu s jej obsahom ju podpísali. Zmluva bude vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná
strana dostane jeden rovnopis.

V Spišskej Novej Vsi, dňa
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