ZMLUVA O DIELO

č.

4005 - 13 / TEHO

uzatvorená podľa Obch. zák. (Zákona Č. 513/91 Zb.)
I. Zmluvné strany
Objednávateľ:

BodvaTei, s.r.o.
Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 36210269
IČ DPH: SK 2021601670
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 1571583654/0200
Zastúpená: Valéria Vincová - konateľka spoločnosti

Dodávateľ:

Tepelné hospodárstvo Moldava, a.S.
ul. Čs. armády 34, 045 Ol Moldava nad Bodvou
IČO: 36173061
rč DPH: SK 2020041617
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 517 543 - 542 / 0200
Zastúpená: Ing. Jozef Fabian - riaditeľ spoločnosti
II.

Predmet zmluvy

technickej prehliadky časti sústavy tepelných zariadení za odberným
miestom v bytových domoch v správe objednávateľa (príloha č.I).
2.2. Technickou prehliadkou sa rozumie prehliadka zariadení za účelom zistenia
prevádzkyschopnosti a funkčnosti týchto zariadení.
2.1.

Zabezpečenie

III. Čas plnenia

3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace.
3.2. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca kedy bola
výpoveď zmluvy doručená jednou zo zmluvných strán.

IV.

Cena

4.1. Cena za plnenie zmluvy je v zmysle zákona o cenách Č. 18/96 Z.z. stanovená
dohodou zmluvných strán vo výške 200 .-EUR/rok.
4.2. Cenaje uvedená bez DPH. Táto bude fakturovaná v zmysle daňových predpisov
platných v deň vystavenia faktúry.
4.3. Ďalšie služby na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky TTZ (opravy, prehliadky,
prevádzkový materiál) nie je obsahom paušálnej ceny a budú fakturované samostatne na
základe objednávky.
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4.4. Paušálna cena sa môže každoročne upraviť o percento inflácie zverejnenej ŠÚ SR.
Zmena bude riešená formou dodatku k tejto zmluve podpísaným obidvoma zmluvnými
stranami.

V. Platobné podmienky
Objednávateľ uhradi dohodnutú cenu na základe faktúr, ktoré vyhotoví dodávateľ
a doručí ich objednávateľovi.
5.2. Doba splatnosti faktúr je IO dní od doručenia.
5.3. V prípade nedodržania termínu splatnosti môže dodávateľ účtovať úrok z omeškania vo
výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

5.1.

VI. Povinnosti zmluvných strán
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.6.

Dodávateľ

vykoná technickú prehliadku v období od ukončenia do začiatku novej
vykurovacej sezóny.
Objednávateľ predloží pred podpisom tejto zmluvy dodávateľovi technickú
dokumentáciu TIZ za odberným miestom.
Objednávateľ umožní dodávateľovi prístup k tepelným zariadeniam za odberným
miestom a do priestorov bytových domov v správe objednávateľa.
Dodávateľ je povinný písomne informovať objednávateľa o stave TTZ a v prípade
zistenia nedostatkov tepelno-technického zariadenia navrhnúť spôsob odstránenia.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie, ktoré získajú plnením tejto zmluvy
nepristúpia tretím osobám bez ich súhlasu a nepoužijú na iné účely ako na plnenie
zmluvy.

VII.

Záverečné

ustanovenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán, touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z.
7.2. Všetky zmeny alebo iné dojednania zmluvných strán vyžadujú k svojej platnosti
písomnú formu dodatku tejto zmluvy alebo formu objednávky.
7.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden
exemplár.
7.4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania.

V Moldave nad Bodvou,
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Príloha

č.1

k Zmluve o dielo

č.4005-13fTEHO

Zoznam bytových domov v Moldave nad Bodvou:
1. Krátka č.3,5
2. Krátka č.4,6
3. Budovateľov č.3,5
4. ČSA č.18,20, Krátka č.7
5. Krátka č.2, Bartalosova č.7, Budovateľov č.1
6 Budovateľov č.9,11
7. ČSA č.17,19,21
8. ČSA č.26,28,30
9. Školská č.7,9
1O.Školská Č.18,20,22,24
11.Školská č.14,16, Bartalosova č.2,4
12.Rožňavská č.14,16

13. Rožňavská

č.18,20

14.Rožňavská č.24,26

15.0slobodenia č.2,4
16.0slobodenia č.6,8
17.0slobodenia č.1,3,5
18.Mier č.7,8
19.Ľ. Štúra č.1,2
20.Severná č.1,2
21.Severná č.9,10
22. Severná č.11, 12
23.Severná č.25
24.Mier č.17,18,19
25.Nová č.32,34
26.Železničná č.5

27.Jasov, ul. Školská č.14
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