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I. - zmluvné strany

Dodávatel' : Adrián

MÚČKA, Záhradnícka 368/14, 92522 VEĽKÉ ÚĽANY, mobil 0903 - 848944, IČO
DiČ 1083149254, Živ. oprávnenie č. OŽP-B/20101060007-2,
Č. Ž. r. 220-27306

45905347.

z 20.10 .2010 Obv. úrad Galanta
V zastúpení:

Ján HOLP, 92523

JELKA, mobil 0908 - 467280

"\' c
r

Objednávatel' :

II. - predmet zmluvy

PrOot1Yll:s ty

Druh činnosti:

lá) Vykonanie
. vyhl. SUBP
Dohodnutá
do
do
do
do
nad

odbornej prehliadky nízkotlakovej, teplovodnej kotolne na tuhé - <.:Q.1Yrlné~
Č. 25/1984 Zz. v znení vyhl. UBP SR č. 75/1996 Zz. a § 13 vyhl. MPSVaR
SR
cena za podľa menovitého

revízie plynového

vyhl. MPSVaR
Dohodnutá

kotolne nasledovne:

zariadenia

SR č. 508/2009

nízkotlakovej,

teplovodnej,

plynofikovanej

r

kotolne v zmysle

~f

J

L-

Počet kotolní:

vrátane zariadenia kotolne a za rozvod plynového potrubia:
zariadenie plynu s plynomerom I plynomerňou
I

cena:

159 E

~

93 €
35 E

Počet kotolní:

den-

.s-::

.~pracovanie
miestneho prevádzkového
poriadku kotolne na plynné palivo,vrátane dodania prevádzkového
denníka kotolne v zmysle § IO vyhl. SUBP Č. 25/1984 Zz., STN 386405 a vyhl. MPSVaR
SR Č. 508/2009
Dohodnutá cena:

198 €

Počet kotolní:

-----

D (
\

if)

§ 13

~ypracovanie
miestneho prevádzkového poriadku kotolne na tuhé palivo, vrátane dodania prevádzkového
níka kotolne v zmysle § 10 vyhl. SÚBP Č. 25/1984 Zz. a vyhlášky MPSVaR
SR Č. 508/2009 Zz.
Dohodnutá

S" (

Zz.

cena nasledovne:

_ za l kotol
_ za regulačné

L

Počet kotolní:

93 €
99 €
129 €
156 €
178 €

200 kW
300 kW
SOO kW
1000 kW
1000 kW

(§' Vykonanie

výkonu

v zmysle § 16
508/2009 Zz.
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III -zmluvné

Dodávateľ

záväzky

sa zaväzuje:

_ vykonať práce v plnom rozsahu dojednania
_ dodržiavať

bezpečnostné

_ fakturáciu

za vykonané

tak, aby splňali požiadavky

predpisy v priestoroch

platných predpisov,

pracovísk objednávateľa

práce vykonať až po predložení

správy, respektíve

vyhlášok a noriem,

s ktorými bol riadne oboznámený,
prevádzkového

poriadku,

prevádzkového

denníka kotolne a pod.

Objednávateľ

sa zaväzuje:

_ poskytnút' dodávateľovi všetky podklady a informácie potrebné k splneniu predmetnej
dokumentáciu, vstup do objektov, prípadne sprievodného pracovn íka a pod. I.
_ uhradiť faktúru predloženú

dodávateľom

najneskôr

do 14 dní od jej doručenia.

IV - záverečné

_ zmluva sa vyhotovuje
zmluvných

Adrián

po jednom

pre dodávateľa

ustanovenie

aj objednávateľa,

nadobúda

účinnosť dňom podpisu

strán,

OBE;C POLIJ<ANICE

Múčka AM MONT

Záhrad
925

v 2 výtlačkoch,

zmluvy I potrebnú

OBECNÝ CRAD

68/14

q:')

any

/tj)

Po l

') r.J! cc

347

\ ~~d~i~
~~k~~~~;~i;~

podpis a pečiatka dodávateľa

v
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dňa
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