DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo o

zabezpečovani

havarijnej služby pre bytové domy v správe objednávatera zo

dňa

16.2.2012

Objednávateľ: BodvaTei s.r.o., Školská č. S, 045 01 Moldava nad Bodvou

Valéria Vincová - konateľka spoločnosti
Bartalosova č. 16, Moldava nad Bodvou
IČO:
36210269
DiČ:
2021601670
IČ DPH:
SK2021601670
Bankové spojenie: 5K06 0200 0000 001571583654
Registrácia:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri, Okr. Súdu Košice I. odd:5ro,
Vložka č. 12853/V
(ďalej ako objednávateľ)
Zastúpený:
Prevádzka:

Zhotoviteľ:

T a K, spol. S.r.O. Budulovská cesta 33/B, 045 01 Moldava nad Bodvou
Gabriel Tóth - konateľ spoločnosti
IČO:
36592081
DiČ:
2021992115
IČ DPH:
SK2021992115
Bankové spojenie: 2284419354/0200
Registrácia:
Spoločnosť zapisaná v Obchodnom registri, Okr. Súdu Košice I. odd: Sro,
Vložka č. 16439/V
(ďalej ako zhotoviter)

Zastúpený:

Objednávateľ a zhotoviteľ sa

dohodli na spísaní tohto dodatku Č. 2 k zmluve o dielo

o zabezpečovaní havarijnej služby pre bytové domy v správe objednávateľa zo dňa
16.02.2012
Týmto dodatkom sa mení ods. 5.1 v článku 5 Cena diela a platobné podmienky takto:
5.1 Zmluvné strany sa dohli na nasledovnej odplate:
5.1.1 paušálny poplatok za nepretržitú havarijnú a pohotovostnú službu pre 1 byt a vykonanie
prvotného zásahu zhotovitera v súlade s čl. 2 bod 2.1.1 sa stanovufje v súlade s hodinovou
zúčtovacou sadzbou (ďalej HZS) a cenníkmi vo výške 0,20 (/1 bytová jednotka / mesiac vrátane
DPH. Paušálny poplatok je splatný v zmysle mesačnej faktúry zhotoviteľa. Faktúra musí obsahovať
náležitosti daňového dokladu a je vystavená na objednávatera.
pohavaríjnej opravy alebo inej údržbárskej činnosti ( práce, služby) sa budú
účtovať služby v dohodnutej hodinovej sadzbe 15,00 ( s DPH, za každú odpracovanú hodinu. Faktúra
za takúto prácu bude vystavená na účet vlastnikov bytov a NP bytového domu, kde sa práca, služba
realizovala.
5.1.2 pri

odstraňovaní

Tento dodatok je spísaný v dvoch vyhotoveníach, z ktorých každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.

Zmluvné strany prehlasujú, že sí dodatok prečítalí, jeho ustanoveniam porozumeli, nie je spisaný
v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.
Tento dodatok je platný a účinný od 1.10.2014

v Moldave nad Bodvou 1.10.2014
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