
Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a naslObch.zák č.5!3/9! Z.z:

Objednávatel'

Zastúpený

Bankové spojenie

IČO

DIČ

Sídlo organizácie

Označenie registra

Čislo spisu

Kontakt

Zhotoviteľ

Zastúpený

IČO

DIČ

Bankové spojenie

Označenie registra

Čislo spisu

Kontakt

l.
Zmluvné strany

: Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o

: P.Ing.Milan Golis

: Č.ú.:6616835003/l111

: 31620531

: SK 2020476535

: LKráľa 14 Zvolen 96001

: Okr.súd B.Bystrica odd. s.r.o.

: 2383/S

: Tel. MobiI:0905 692 902

František Srnka MANOGASMONT Malinovského 1961/7 Zvolen

František Srnka

10923934

1020611427

VÚB Zvolen č.ú 14149-412/0200

Okresný úrad vo Zvolene.Živnostenský register

Al92811992

0905-613017



II.
Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objecnávateľa práce v v rozsahu:
Demontáž kotolne,montáž plyn.kotla Viess.VITODENS 100-26kW
kondenz.,dopojenie ÚK,plyn.,montáž turbosystému/vzduch,spaliny,kondenzl
úprava rozvodu vody v kotolni,demont.ventilov radiátorov,montáž nových
ventilov s termoreguláciou.

III.
Doba plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná práce okrem spustenia zariadenia
do prevádzky do 08.06.2012.

IV.
Cena

Cena celkom za predmet zmluvy bola dohodnutá na sumu 646,OO€,zhotovitel' nie je
plátca DPH.

V.
Zhotovenie a prevzatie diela

Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením predmetu zmluvy a odovzdaním
diela vČ.dokumentácie objednávateľovi.
Objednávateľ pripraví objekt na započatie prác do 01.06.2012.

VI.
Platobné podmienky

Po odovzdaní diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi faktúru,ktorú objednávatel'
uhradí do 3.dní.Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zohľadnenia prípadného zvýšenia cien
a rozsahu vstupov,t.j.dodávok a naviac prác po vzájomnom odsúhlasení medzi
dodavatel'om a objednávateľom.

VII.
Záruky a garancie.

Záručná doba dodávok sa riadi záručnými podmienkami a záručnou dobou výrobcu.
Uvádzanie do prevádzky,záručné opravy,ročný servis a ďalšie servisné práce na
zariadení je oprávnený vykonávať pracovník s platným osvedčením Viessman s.r.o.
Ivanská cesta 30 Bratislava.
Záručná doba na montážne práce je 36 mesiacov odo dňa ukončenia montáže.



VIII
Záverečné ustanovenia

Prípadná úprava, doplnenie, poťažne zmena alebo zrušenie zmluvy bude riešená
formou dodatku k tejto zmluve. Zmluva nadobúda účinnosť podpisom zmluvných
strán. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží jedno vyhotovenie. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákona, platného v dobe zmluvného vzťahu.

Prílohy: Osvedčenie Viessmann na zariadenia Viessmann.

Zvolen 28.05.2012
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