
Zmluva o dielo č. 01 2015 PL
uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z.

ČI. 1 
Zmluvné strany

Zhotoviteľ
Sídlo:

IČO
DIČ
bank. spojenie 
č. účtu

RAVAR, s.r.o.
Čeľovská 126 
075 01 Plechotice
47 615 575 
2024039897 
Primá banka Trebišov 
4577716001 / 5600

( ďalej ako zhotov ite ľ)

Objednávateľ
Sídlo:

Zastúpený
IČO
DRČ
bank. spojenie 
č. účtu

Bytový podnik Trebišov, s.r.o 
Puškinova 18 
075 86 Trebišov
JUDr. Jánom Šipošom, konateľom spoločnosti
36 175 706
0036175706/740
ČSOB Trebišov
4012628346/7600

( ďalej ako objednávateľ)

Cl. 2 
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom plnenia zhotoviteľa je :
2.1.1 Odborné prehliadky a skúšky podľa Vyhl. 86 / 78 Zb a STN 38 6441, 38 

6413
2.1.2 Odstránenie závad zistených pri prehliadke
2.1.3 Servis zariadení a plynových spotrebičov
2.1.4 Servis a oprava ZTI rozvodov a zariadení

ČI. 3 
Termín plnenia

3.1 Plnenie predmetu zmluvy v časti 2.1.1sa bude realizovať na základe 
vypracovaného harmonogramu. Odstránenie závad zistených pri prehliadke 
2.1.2 -  v čase konania prehliadky resp. ihneď po vykonaní prehliadky.

3.2 Plnenie predmetu zmluvy v časti 2.1.3 a 2.1.4 sa bude realizovať na základe 
nahlásenia poruchy na dispečingu SDaB. Dispečer SDaB v čase od 7 00 do 
15 00 dohodne termín odstránenia poruchy. V čase po 15 00 hod., soboty, 
nedele a sviatky poruchu nahlási príslušná pohotovostná zmena .

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstránenie poruchy uskutoční v čo najkratšom 
možnom termíne po nahlásení -  havarijné stavy ihneď po nahlásení a ostatné,
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ktoré priamo neohrozujú zdravie a majetok vlastníkov bytov najneskôr do 24 
hod. Termín odstránenia špecifickej poruchy dohodne na dispečingu SDaB.

ČI. 4 
Miesto a spôsob vykonania diela

4.1 Miestom vykonania diela sú bytové domy v správe objednávateľa podľa 
priloženého harmonogramu na celý príslušný rok vykonávania diela.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle tejto zmluvy o dielo vykonávať odborné 
prehliadky, skúšky a servis zariadení a plynových spotrebičov v bytových 
domoch v správe objednávateľa.

4.3 Pri zhotovovaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení 
spôsobu vykonania diela viazaný pokynmi objednávateľa, len ak by sa na ich 
plnenie zaviazal.

4.4 Zhotoviteľ nechá vykonanú službu potvrdiť podpisom od každého užívateľa 
revidovaného bytu v prípade odstraňovania poruchy na spoločnom zariadení 
domu odstránenie poruchy potvrdí podpisom zástupca vlastníkov v dome.

4.5 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi správu o výsledku prehliadky do 5 dní po 
ukončení prehliadky

Cl. 5
Cena a spôsob platby

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je
stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 Zákona o cenách č. 526 /
1990 Z.z. a to nasledovne : :

Za výkon podľa bodu 2.1.1 13,61 €/byt
Za výkon podľa bodu 2.1.2 podľa cenníka CENEKON
Za výkon podľa bodu 2.1.3 podľa cenníka CENEKON
Za výkon podľa bodu 2.1.4 podľa cenníka CENEKON

5.2 V cene nie sú zahrnuté výmeny ventilov, potrubia, rozporky na plynomer
a ostatné práce súvisiace s odstránením závad zistených pri prehliadke.
V prípade potreby tieto práce budú predmetom osobitej objednávky .

5.3 Ceny sú uvádzané bez DPH

5.4 Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia

Čl. 6 
Zmluvné sankcie

6.1 V prípade neplnenia záväzkov zhotoviteľom alebo i jeho omeškaním sa 
zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 
diela za každý deň omeškania.

2



6.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi 0,05 % úrok za každý deň 
omeškania z fakturovanej čiastky.

ČI. 7
Záverečné ustanovenia

7.1 Zhotoviteľ predložil objednávateľovi platné Osvedčenie č. 055/3/2010-PZ-A- 
Bg1, g3, h1, h2 na činnosť : Revízny technik vyhradených technických 
zariadení. Osvedčenie č. 020/3/2010-PZ-0-Bg1, g3, h1, h2 na činnosť : 
Riadenie prác pri opravách alebo samostatné opravovanie vyhradených 
technických zariadení. Osvedčenie č. 020/3/2010-PZ-O(OU,M)-Bg1, h1, h2 na 
činnosť : Oprava vyhradených technických zariadení plynových vydané 
Technickou inšpekciou, a.s..

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci ako aj za bezpečnosť okolia.

7.3 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných 
dodatkov podpísaných zodpovednými zástupcami zmluvných strán.

7.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží 
jeden.

7.5 Zmluva nadobúda právoplatnosť podpísaním zmluvnými stranami

V Trebišove 1. februára 2015

Zhotoviteľ:
\

ul. Puškinova č. 18 

075 86 T R E B I Š  O V IČO:47 615 575. DIČ:2024039897
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