Zmluva o dielo
Uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka

I.
Zmluvné strany
Dodávateľ:

Zoltán Nagy – TERMOZET
Sídlo: Pri pošte 3, 040 17 Košice-Barca
V zastúpení : Zoltán Nagy
IČO: 11999390
IČ DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Košice
Číslo účtu : 0082185458/0900
(dalej len dodávateľ)

Odberateľ:

DOMKO – Domov sociálnych služieb
Sídlo: Park mládeže 3, 040 01 Košice
V zastúpení : Ing. Martin Vatra, riaditeľ
IČO: 00696986
DIČ: 2020786427
IČ DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000185756/8180
(dalej len odberateľ)

II.
Predmet plnenia
Odberateľ zadáva a dodávateľ preberá uskutočnenie týchto prác a výkonov pre odberateľa:
Bežná obsluha a údržba výmeníkovej stanice 05 525 (Turgenevova 36, Košice) nachádzajúcej
sa v areáli odberateľa, mimo sekundárnych rozvodov a revízií ako aj mimo opráv stavebnej
časti výmeníkovej stanice, mimo rozsiahlejších opráv ako stredné a generálne opravy.

III.
Čas plnenia
Táto zmluva sa dojednáva na dobu neurčitú.
Odberateľ a dodávateľ sú oprávnení vypovedať zmluvu bez udania dôvodu. Výpovedná doba
je 3 mesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

1.)

2.)
3.)

4.)

IV.
Dohoda o cene
Cena prác a výkonov dodávateľa podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán podľa ustanovenia § 2 ods.2 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách a bola
stanovená paušálnou sadzbou 76,35 EUR mesačne.
Dodávateľ uskutoční práce za kvalitatívnych a dodacích podmienok daných
ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušných noriem.
V prípade podstatných zmen materiálov, výrobkov a prác potrebných pre plnenie tejto
zmluvy dodávateľom, je odberateľ povinný pristúpiť na dohodu o zmene ceny
dodávky pod následkom odstúpenia od zmluvy dodávateľom v prípade nedodržania
tejto povinnosti odberateľom do 1 mesiaca od písomnej požiadavky dodávateľa.
Odberateľ uhradí dohodnutú cenu prác dodávateľovi vždy do 14 dní od doručenia
faktúry dodávateľa v mesiaci nasledujúcom po ukončení prác. Pokiaľ tak odberateľ
v stanovenej lehote aj pri jednom vyúčtovaní neurobí, má dodávateľ právo odstúpiť od
tejto zmluvy.
V.
Ostatné dojednania

1.) Dodávateľ bude v styku s odberateľom denne telefonicky č.t.: 0905233524 a podľa
potreby aj osobne.
2.) Kľúče od VS bude mať odberateľ aj dodávateľ.
3.) Dodávateľ zabezpečí chod prevádzky VS v súlade s predpismi, vzťahujúcimi sa na
prevádzku VS.
4.) Odberateľ dohodne podľa podľa požiadavky dodávateľa nutnú dobu odstávky
zariadenia VS počas opráv, porúch a plánovaných opráv zariadení VS.
5.) Dodávateľ vykoná revízie, rozsiahle opravy armatúr, výmeny čerpadiel a trubiek PPO,
ÚK, TÚV ako aj kabeláže servopohonov , prístrojov MaR, elektrickej inštalácie,
vrátane dodávky materiálov a výrobkov na základe objednávky odberateľa.
6.) Odberateľ je povinný zabezpečiť včasné opravy zariadenia VS mimo plnenia
dodávateľa prostredníctvom dodávateľa alebo prostredníctvom tretej osoby pod
následkom odstúpenia od zmluvy dodávateľom v prípade ak odberateľ včas
nezabezpečí vykonanie týchto opráv.
7.) Dodávateľ nezodpovedá za škody na zariadení a prevádzke VS v prípade zásahu
neoprávnených osôb.
8.) Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami bližšie neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.
9.) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania s účinnosťou od 7.11.2012.
Košice, 7.11.2012
--------------------------------Zoltán Nagy
za dodávateľa

--------------------------------Ing. Martin Vatra
za odberateľa

