ZMLUVA o poskytovaní služieb 1 /2014
Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ :

Obec Vyšná Myšľa
V zastúpení: Paulína Guľášová
IČO: 00324914
IČ DPH :
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Košice
Číslo účtu: 0483886001/5600
Zapísaný: -

Zhotoviteľ :

Jaroslav Rozbora – CHLORSERVIS s.r.o.
Miesto podnikania: Hlboká 13, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 46 241 809 , IČ DPH: SK 2023292337
V zastúpení: Jaroslav Rozbora
Bankové spojenie: ČSOB a. s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 401 392 46 22 / 7500
Zapísaný: v obchodnom registri vložka číslo: 20433/S
Čl. II
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa nestranným spôsobom revízne
správy chlórovacích zariadení plynových, opravy a údržbu (servis) Cl zariadení podľa
požiadaviek objednávateľa, zaškolenie obsluhy chlórovacích zariadení pre obec Vyšná
Myšľa podľa podmienok dohodnutých a bližšie špecifikovaných v tejto zmluve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce cenu podľa čl. IV.
tejto zmluvy.
Čl. III
Trvanie zmluvy
1. Doba trvania tejto zmluvy je na dobu neurčitú.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať potrebný servis a opravy chlórovacieho zariadenia
ADVANCE TT 2000
podľa požiadaviek objednávateľa tak, že odstráni nahlásenú poruchu do 24
hodín od nahlásenia požiadavky, resp. najneskôr najbližší pracovný deň po dňoch
pracovného voľna. Podľa vystavenej objednávky zabezpečí servis Cl-zariadenia
vyčistenie prístroja, spustenie zariadenia do prevádzky bez závad.

Čl. IV
Cena a platobné podmienky
1. Za vykonanie predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy objednávateľ zaplatí
zhotoviteľovi úkony podľa aktuálne platného cenníka zhotoviteľ, ktorý je prílohou
tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľovi diela vzniká nárok na odplatu po riadnom splnení povinností vykonať
dielo, čo sa preukazuje zápisom - súpisom prác potvrdeným oprávneným zástupcom
objednávateľa. (revízna správa, osvedčenie)
3. Za zhotovenie diela vykonaného podľa čl. II tejto zmluvy vystaví zhotoviteľ
po splnení povinnosti uvedenej v čl. IV bod 2. tejto zmluvy daňový doklad – faktúru
s termínom splatnosti 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
Čl. V
Zodpovednosť za vady plnenia
1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela z hľadiska kvality.
2. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je
objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie závad vzniknutých vadným plnením
a vykonanie diela riadnym spôsobom.
3. Zhotoviteľ poskytuje na vykonané práce pri oprave 6 mesačnú záruku, okrem
spotrebného materiálu, zhotoviteľ neberie do úvahy za vady vzniknuté iným
subjektom.
4. Pre prípad vady diela zmluvné strany dohodli právo objednávateľa požadovať opravu
a povinnosťou zhotoviteľa je vadu odstrániť bez nároku na odplatu.
5. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady do 24 hodín od uplatnenia
reklamácie.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Vo všetkých ostatných otázkach výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje
podľa Obchodného zákonníka.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
dostane jedno vyhotovenie.
3. Zmeny zmluvy možno urobiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán
podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Vo Vyšnej Myšli, 27.12.2014

–––––––––––––––––––––––––
Jaroslav Rozbora – CHLORSERVIS s.r.o.

–––––––––––––––––––––––––
starostka obce Vyšná Myšľa

Príloha č. 1

k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 27.12.2014
Cenník služieb
1. odborná prehliadka Cl- zariadenia
2. dopravné náklady
3. servisné práce
4. zaškolenie obsluhy
Materiál nutný k oprave bude účtovaný podľa skutočnej spotreby.

200
0,40 €
30
50

€
/ km
€
€/prac.

Všetky ceny sú bez DPH.

Vo Vyšnej Myšli, 27.12.2014

–––––––––––––––––––––––––
Jaroslav Rozbora – CHLORSERVIS s.r.o.

–––––––––––––––––––––––––
starostka obce Vyšná Myšľa

