
Obiodnáv"®r:

so sídlom:
zastúpený.

lco:
DIČ:

lč  DPH
zapĺsaný v+

banka:
lBAN:

BIC:

'ele'Ón.

e.mall:

zhotovlt®r:

so sídlom .

zastúpený:
lčo.
D'C:

lč  DPH:

zaplsaný v:
banka:
'BAN:

BIC:

telefóm

eLmail:

Zmluva o dielo

m...ďm-'-....d2.!..3.!.|-

uzatvoíená podľa stu 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ZMLUVNÉ STRANV

Ob®c Nadozory - Braany
(ďalej len .opiednávater)
DriÉstevná 367/i .  972  i2  Nedo2ery . Brezany
Judr  Martin Mokú - staľosta obce Nedozery - Brezany,
oprávnený samostame konat` v mene oE]ednávateľa
00 318 302
20211  62 737

§tatisttiý ÚJ-cl sLovenskei republiky ,801  obec, SK NACE   84110
VÚB, a s  Pnev`dza
SK 26 0200 0000 00001842 9382
SUBASKBX
0905 823 555

starosta©riedozerybrezany.8k

TECHElll spol. . r. o.

(ďalej len .zrio`oviteT.)
Hattalova  12,  83103 Bratislava 3

EIĹana Kostolány -kcmateTka

31  3§5 625

2020313757
SK2020313757
0bchodný ĺegister Okľesného súdu  Bľatislava 1., odd   SÍo. v]ožka C.  5519/8

Tatra banka. a. s.  Bratislarva

sK151100 0000 002e 2170 8668
TATRSKBX
02 / d91  064  11

techem@techem.sk

Čl.  1.  PREDMET ZMLLJVY

Pľedmetom    zrnluvy    je    závazok    zhotov'rtera    poskytovaľ    objednávateĺovi    služby    vzmluvnom    objekte    Dľužby    686
v Nedožercx:li - Brezanocli, (ďaJej len .zmliJ\/ný ooiekt.) spočíva)úc® v-

8)    clodávke a montázi pomerových Íozderovačov tepia (ďaiei len .PRi-) v bytcx>h a nebytovych pnestorcK>h (NP-)

b)    odbomej  prekládke  meracĺch  prĺs`rdov  po  výmene  vykurovacích  telies.  kontrole.  výmene,  a  fxx].   (ďalej  len  .servLsný
zásah.)

c)    cK]počte liodnôt z pRVN

d)    ľozpočitavanĺm nákladov na clodávku teda,  (ďalej .odpočto`ni a rozpočĺtavacia sluzba.)

Pcdmienky  na  dodanie  a montáz  metacích  zariadení  ako  i  na  vykcmanie  odpočto`n!i  a ÍozpcÉítavacej  služby  v zmluvnom
obiekte sÚ wedené v pnrlohe Č  i  .OI)chcK]né podmienky. a v pnílohe Č. 2 .SpÔsob rozpočítanla tepla.

čl. 11.  TERMiN  PLNENIA

ZrH]tovneľ sô zaväzuje vykoíu]t` drek) v zmysle Či  1   bcx) ia) v temínoch` ktoré bix]ú kcmkTetno stamené dohcx]ou otxm zmluvných
sttán

`.



Za wkonanie diela podľa d. 1. td la)

PRT ľado 4

MgT#_P.BTeĺeS
Sfl_u ,  _  _  _ _  r  _ _  -

Čl.  Lll.  CENA ZA DIELO

p opiedrŕ\ateT_ gzvmý.zagaúť zpotmeĺovi nasledovné dd"nu9.jeqr®.qyé cg`y.    _
Cena bez DPH   I                Cena s DPH

@ flwaqzb,_ťr#per"mtázneho malenáiu                                          1?:4# €                         _2_:# €
4'o€,_-_          _          _22:0,8_€

:k##cd#R®_#d&PĹda##m],á,mw€eEzj#ÍOwoseÉdefivÉfiď.v*umvaďchtetič„_tovanýchpRD
Pmľáwmq#iwY#me#nv#dg##hmri::a#::úb#i3,B,b:aťc#ĺsd#akb##eä+.nĺpričmčastmiďebst

g%n#ďed"v#í:g,d3o,.ä#knĺ:ť±=:::=Á:g#íéú#gŤ##LTmšš#h,#Š:ä##Ltimš#
pt"dzaiúci ľok

čl. IV. ZÁRUKA

i            ZáJiJčľé doba m ddávku a rncmffi páce Fxxlľa čH  m ia)ie 24 mesLac"d aámrnu dtkonče"a dieú uvede"]m v pro(okok>.
tz`/  .Hlásen.La o ukom±ní montáze..

2.          Zái" dob mcdpočtovú a rozri.tavaciu sluzbu podľačH bd ic) a id)ie uvedeíú v prikm č  i otx:m]nó FmLenky

Cl. V. TRVANIE A SKONCENIE ZMLUVY

t      T#:ov=:f#LäčgzMäT;;m:#Í:ä#"%áo#:vg;gť#ä#a:%%#íť#o#::a2íj sp=3,š#hp:aLf&oť"„eFo

2            Zmlwuie možné ukmď spôsobcm uvedeným v prilohe č.  i obchcdné podmienky.

3    #ť##j:;.:oľq,o:*#ä;.*6?,=#ľ:-i#-mŤt##=,Ľš:Ei:,:iĽis#ťp##i ##'%' ss*Ľ;

Cl. VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

í     :#stm#m"#=:UžWž#údT22#3az:=#Toc_m##ďpvä„E###ť"#wudapv v sú"e
2   ;äťDa-riFE=äEdgFtiF#eÉ*ú=E:e=-=##ä##FňE=hJy;Ľ#:q#á#ri:
3##%FX"#Úoc"zmu"a„ä=#aignáL#+d-pne-.ktodsúvspáwptrid*o-'asp"trdko"'
4           Spiptredkovateijoopávmý začal' so spixmím osobných údaow rrm prevádzkovateľa dm pcK]pisu teito zmiuvy.

5    Z#m=#d-ľáí#ťFH##ľdäkTVEeE+*m#EÍĹ="o#ťúu6mž; ČF",Epp6-##
6.    :,-#=e#g###d"Ŕ"w=v#ä#"=#ľpdn.##m5#m#vmmť# oDekúoBe«oď,

:)Vro*rozp"d"ĺnúB"Ť#:S=;Zástähfivým##==#ň#::Púbú"Ĺ#mť„Uä#ďkwwóqektoď.7EŔ"g#:#ftyäg#"ťm€#„affm*#mťp~~ti„s#„mrs#:ucRb*#:
8   ;EftE=á:miiTm#zff=ú-#prg:E-T#Eaľ**#Em-#ť-ffi

Č  84AZ014Zz.9FE:É#ť:#"di##ä#tiEiffi#o#g##ťirĹr=##%íäĹEäí
'°ä=#°m#ffia#Zu#T#ä##ri"Tád&ova"dmkaflýďpdpcKm"aú"ku.stľatyflbma,zneuäb
"Sk"á°;múťm€vypmp"#Vža°aiebp#ku*Čd*i"Í|nm""#„#disp~iqosméudievmem
•2;pP"té"ťš°úmústst#T#=:=;ďEurcK"ffi#mmedmťm`á#ffiu=iďb"mgrdn"#aďst##aďémp:

Nedobľysn.zlny_Di`iĺtAr88e_ob-_drt+Í_PRT_201e



och.aĺposobí`ýchÚdaiovvyDývaióócl`zpbmýchpľávT%hpĺedpiscrľ,akoaizodpcwednaivmpadedponišeĺm•3S#®äLťÉ-#i-=L###-gj-aff##éú#%&#ť#E
P          Prevádzkovab3r st vyhľadade pĺávo rozhxlnúť o poskyt"aní zĺska]Úch osobných úúch"nmačľH?K) systému tneo.m c6otÉJT`•5FET#?íETffiiažT##==-Č##E#="=mg-#Í-F-gaps##nm#
„  ĹEgFmE##ľ#ďF#_r ásL#s:k"ď„sv#m##naež3ž#
W    =ďr#w#ffi##oosobm úd" sp"edko"m p±nístm iú osop -Ím ® spľa_Ím
„:ľst";==±vy"±áb#m==:;L#ä#m,=,gT"úHT#Ťpm=#m#spFáR:

Č,  122/2013 Z.z.

`9    :#±m####mťk"oéľ#,áT##wmu st dia d9dnymi "nwmmi "" w"2oi„z
Čl. V]i. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENiA

`       Tstá`;n#yw;n'Fo%hčot,Toáú##:#bri%LdcngT smp"mť#%nnías(#)ue Fľ#úeé'`3ľTO#stť#et:"O m'"

2      g'dw„ti#anyästďúd±., = [#m"á#.aTu°ť *VÉ'8ťdp©ri#ú, Va:ŕYS#Smdgmť:i:Umťú`qat°ng#= g%'é
"tx3.

9.           Objednávatel io opávnený  pouZMido  (pĺedmei  zmlwo  výluene na  Úeely  vyplývajúco z  Úito  zmlwy   Jeho  iné  využ"
podmieľené pĺsoľnným súhiasom zmov'iteľa

4             Na vzfahy v zmliive iieupiavenó sa vzi.ahujú pnslušrwtancrvenia otHmodného zákomlka.

5      :e:±m:SpťbnLe#°,ťmd#Sänb"n:ĺ,±°pTb',#úr#uqa###dm|##y st amJú. ä n®iamé usmn""
6       Vqáp#äm"#Sb"e osdmý prstny p"pB. ptim a pmn" mimyd srim teito miuvy pmáújha d

7.          Zmeny e dodatky teito zmlwy wzadujú dsomnú domu obidvoch zmlumýcmán.

8       #'sturiúhnays%ŠLčnuáufii ;t#pE+ľu píď"g tihu pmzumem na mmoho, ä obsth tep mm "pmá

v   Z7#ĺŕ`Z.dha       16MÁj2"

tecnemL

#8#*,(
ZJIotoyi`ef

Nedoz.oBľez-ny_D"ZD)/eee_ob-_diTLr_PRT_20.e
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Pľiloha č.1  -Obchodné podmienky

1.       VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

a,áEŕäy,d::iEn::Eeä#m=j:zŤ#:::-ľšgn#o,gďťi##=T*h:úiä:Äd##ďF:.B:a:V?ŕčso±ťai,gu5E:
s obiednávateľom.

b,   3#:.3:*Ä#eT:e:###aľrďesmé Vzťahy md „m" aoqedn„h „ „ti~ ap,at,a vp,ne,

C)Fea:m;#i#ťať%:m=rist#®L=;:igvnti#gnv:3s3::#iä:iľm=ťT###:eI€)`:v=ä:Li##NSE.LV#"v°:í3ľástkáma

d,   LeaE:ľk##ľ a:st#"md ,pŤ:o`ä#a,ét:and.uwťN:####e:#::íä#%gnoáLTt,.# ot,jekt®h „
e)       Zúčtovacĺm obdobím je kaieľN]ámy rok od i.i. do 31.i2.

2.       DODÁWA A MONTÁŽ MEfucICH ZARIADENI

2.i.    povlmosTI OBjE"AVATEU`, FLESP. SPR^VC`l

a,9k"J###*nbm"#p=ľäLwáľ=m-ú,nnosmp,nen,Bmm-ft-nn®"""om,om"o"ýti

D::ineddávateĺzabezpečívdohodnutomtemím"`fflprlsmkiednou.vmvykuľc~acĺmteiesámvrozsahunevymutnmm

c)       Otiednávater poskytno potremú súdnnosť p"miestnenl zanadení TS§ v zmluvnom otiekto.

d,   :#,noá#eLd=,:ĺop#Óo=#ryekmáä#ovfl#= pYäo=,dJ=ahoi: pmdnä?h##ko#a:=áLeť mmvAeľ

2.2.    Pov"Nosn zlloTo`ĺlTEĽ^

a)      Zhotcwitel vykoná ddo v `em[nodi. m]ró budú sta"erwoliodou otH*l` zmiiivných strán

b,    ť"dn#,e#;,áqäddm:,n#ngoťeobuTekomnoanná!vwdkoohnäná""  ,e,mí,`o.  ,o  poV,n,lý  k  Zbytoen-  ""  oznáJnff

c,   F#.#faäftElá=#vgoľ#EEjn:ag:#ťbtgätg:,#a:,#,gnaďs#o"áa#yš#,# ao%kb#apntakdáe:a

d)       Dielo a dohodnuté časti aiela mozu byť odovzdané ai pned dohodnutým temlnom dokončenia

e,   #m.pwm.#rve|:..nno:#.Lä&E#äŤnEL#m==Mm:;=Vm:ä::otpä;ť nm#::#, d#eFm'ostT#

°     :#°onsttw##sat"##Ém°dý##er:',#en# #°##o:+dkeLa. "  .Hlásenia o ukončení montáže. ® @Dmm

g,  ĽÍígťi:ga:gÉÍ##á#;í@ä#i#ďj"ť##ÉEe:;ď:uiqfuúť#hi;ä:a::gmjťg,Lgá;í#i###iĺgsinau;;Ť#m#3

h)      Z""tel nezodpovedá za mpadnú skodwznimú pn vykonanĺ dielamorá boia sposobená v dóstedku skryúch vád

')      g"°i3:ä#ten,8ť#vva#iwa  omeškanio  S  Vykonanĺm  dieia,  "  boio  spósobené  z  ""  nedostiatoéng  sibinnosti

2.3.    CEN^Z^ Dfl:lo

Ooiednáva`eTzhotovLteTCMizavykonaniedieLazapiatĺzmluvnedohodnutúcenu

ZliotoviieTovivznikánárokmzapiateniocenyzaaw!lopoodovzdanídiela

g::oš#emp:á*psäv#vFďmpn#g,advaťa#e##ut:,Pv"mp#ť:,nse,ÚFmn#ť,epbtivá#ou_,má,m_hunot"te,s,`        .       „    __._,__,J,,_L .,... _.:^  4,,  Anĺllo*`-,-r.-'-r_--___       .

d)      Právo ĺaktu"ať vzniká zho`ovi`eĺdvi dm odcwzdania hlásenia o dokončeMida a"eho čäti  spbmosHakú" 14 dm

e)      Pripadné ďatste pl"!nietzv  domontáze bude ĺaktu"ané eamosbtne

o#áwá###5,#,oomTnumť##.ú:kmfsaeRkm„ZákmmS""Sadzby"„bk,nm®,evanmym

o,:#,#č#aei##:áäl:a-vtme!kan,.zt"arv,te,mápftuH-S,u"Zomesk-"vý%o.o5%zdurte,"a

NfthiyBÍ.z.ny_D`ižb`/08Ó_ot"_drrw.PRT_2018



2.4.    ZAF`UK^

a)      Zárucri  doba  na  pľĺsiroje  amontázne  práco  jo  24  meslaco\/  od  dátumu  dokončenia  dieia  uvedenom  ."1sení  oukortinl
montáže.. ak sa v zmluvo nedoliodne inak.

b):kphd;éďenä;ammäáriag;bvúzád;g:tduTtd%o:eá;k?äd,n#gyns°puri::uTn°eun,:rnĽS;?eEa%|#w#opi%stoR~ť]mácĺ"Usĺ

c)       V pripade neopĺávnenei reklamácio uhradí uzĺvateT zhotoviterovi náklady,  ktoľé mu v súvislcBti s hou vznLkli.

d)       Zlio`ovitel  nezodpovedá  za  §kody,   ktoĺé  vzniknú  gkrytými  vadai"  vykurovacích  (eiles,   napr   v dósledku  netesnosú  a únavy
materiálu  vykurovaaeho  telesa,  potrubl  a  amatúr   Zliotoviteľ  nezodpovedá  za  Škody.  ktoró  vznĺkli  vodou  Či  vlhkos`'ou,  ohhom.
mrazom.  nedodnanlm  píevádzkovycn  a obsluzných  pnDdpisov.  noodbomým  a hrubým  zaobchádzanlm.  poškodením  v dósledku
prekroče"a    staJiovených    prevádzkovych    hodnôi    zhľdzavením    a    poškodenĺm    spÔsobeným    chemickými,    elektnckými
a elektro]nickým `/plyvmi a in)Pi podobnými okolnosťeml.

3.       ODPOČTOVÁ A ROZPOČITACIA SLUZBA

3.1.    POV"NOSTI OUEDNÁVATEĽA, FLESP. SF.R^VCU

a,;:äga;k:udT&ffiá#jtsíu#eĽ:dĽe#ä:Pffm##tuď#Tm##ktstmed;áÉ,#áv#Ed#T#yp:#da#%stsán#

ĹďžLeís'i:,e'h:Tb|Sáýnstá#;)'Z&kb=„#t:ťi:tei9#n##vmenán,#úhmd#=tkÁ#T:::aŕ=hnystboť#j,#ávac"
b,g.ťe#rivstae#p"&mesto.E#oď##:::::„*po#d#y##e[#ÄoduE+ä#%;%a#pťg+ffi@áao

b2.zmeľiyvpočmaleóo\ýko"ľadiaotw.ekoaiďa!Siookoinosti,ktorémaiúvplyvmÍtxzFx]Číta\an.e
b.3spÔs<Pĺozpoci.tarianákbckwnaOodan6`eplovpÍsomJie]ĺommUačiváchzhoto\ntele(FmuďlA)

Wede"!pcdk"dodaoDedná\mrnaireskôído5.io.prlsiušnéhozúčtchmehootx"B,múdai®zapos]ednétimesiaa)
prislušrérozúčtovaclebcbdobiadodadoiodnlposkoncenítohtozúčtovacieliootx"

äe#äL##Em=ff:uffft#ť#EiTú#ťä#ffio=stT#ťff*éiiviEv".-.sk.
b4.gE#oavs#u##n#áw:::::::::P,:t##®#~r°ZP°dďru#,ť#am==úvu,S#d=SpČ##ÍEP=::##

(28 2-).

c)       Obiednávatoľ poskyme zhotovfteľovi  každú  inĺomácmebo usmemon]o.  majúco vpiyv  na  ľozpočítanie.  a to výliÁfle v  pÍsomnei
ĺcme.

d)       Rozpočĺtanle nákladov na dodávku tepla jednotlwm uzĺvaterom doručuje oDednávatet.

e)       Ak otHednávateľ zisu v mzpocítanl chyby. má povinnosť bezodk]adne oznám túto sku`ocnosť zhotcmeľovi.

0       Ak  otiednávalel  nedodá  ix)trebné  doklady  podra  ba]u  3.1.  b)  do  !iestm  mesia"  od  ukorťe"a  od"ov.  zt`otovitel  dadá
opiednáva`elovi dielo ako percenqiátne podiely jednotlivých iÉivateľo~ na nákiadoch za teplo  Týmto bude závazok zhotovitera vo
vzťahu k danému zuČ(ovaciemu obdobiu splnený.

3.2.    POVINNOSTI ZHOTO`/ĺTEl:A -ODPOCTV

a,g&to#ep&ooq#vostÁ,abTto#::ľŤLťb7äd,:ľdoon2:ti;f:EmpstĹ#sľun§ánrmpdriä#::Ĺá:kTdg.Fst=árä[ä::
inak.

b)       Pod pqimom odpcÉet rádiwýct` PRT e rádiovým zbeľom (bez vstupu do bytu/NP)sa ľozumie:
b.1    odpočet indikovaných údajov z pRNV.
b 2.  načítanie a inĺomo`/anie o cr`ybových hiáseniach.

c)       Odpočty ĺádLovych pRT vykoná zhotovtteľ bez zvere)nenia inĺomiáce o odpočto.

d)       V pripade poueby mimonadneho vstupu do jednollNych bytov/NP zabozpečí zhatoviteN spoluprác6 objednávaterom inĺomác"
pm uzivaterov o termf no kontrolnóho odpočtu,  iegp.  servisného zásahu   M "3budo pmcovi`Íkavi.  ktorý tm  poverený vykonaním

Loá`oť.#eT:ngp#sttuuónä:Pbnste~ospntié€#%h#uímm#:ň#hárásn,;3é#3nssú#dgr9:,áú#omf3Tm,yemTÍ#sdm:
a pažjadavkami oDednávatere spcsnmým v Pscmnei ĺome podra bcK]u 3.1. b.4.

e)       lnĺomáciu   pre   uzivatelov  o  `em`he  odpočn   vpripado   nerádiových   PRT   (so  vsti.pom   do   l)ywNP)   zatx3zpečl   zliotoviler
v spolupráci s oDednávateľom v zmyslo platnej legislatívy.

o   fLsgdw#egťE.e%;.owť®Ti#st#;iFá:Ľm.#ffl#w#m®#ťwff:saE#múoti#hg!nnší:#m#kévmw:k:3:€
9platnýmprihn`ymipredpismiapoziadavkamioDednávateľaspĺesnenýmivpĺsomne]Íomepodľabdu31.b)

g)       Zhotoviteĺ zodpovedá za správnosť dpcÉtu hodnôt z PRT   Pripadnú reklamác" odpcm môže uŽíva`er uplatnff prostľednĺctvom
atiednávalela.   resp    správcu.   Re*lamacla   itiusl   byť   dmčená   zhotoviterovi   Fsomno   naineskór  do   30.11.   nasledujúceho
zúčtovacieho obdobia.

h)       Pokiaľ jo  potnbné  vykonď  odpocty,  resp.  seMsný  zásah  priamo  v byte.  zhotoviteľ jo  ommený  cx]  užl.vateĺa.  aletx)  od  ine]

Nedoz.ry8n.ziny_thiĺb`ĺeee_obe:_dm-r_PRT_20ie

•-...'.,`...



:eriíogomTg#,#,Eggľ:man?:#m#gvF=#äĺ#í#3ri#p%gn,:gí#T#už:mm:#®:#i:F%%#äo;gu:,á%Rá
g::o#ľoä#;##°pis=tepoffm]ff##ťtL##:éstb«g#s?Í##vpm±otk#,.eAkdmiemevyššiwedeti"b

•.3.   Povi"osii zHoto`/iTEi:^ -Rozpoéh"iE

a)      ZhotovŔeĺ vyhowí o odovzdá obiednávateľwi,  Íesp. spfimovi "pcťíúnio do 50 dní ctl dorucema úplných a gprávnych údajav
podľa  Exx]u  3.i .b).

b,%ú#wti::oh=úžd#[#odd###sspe«soh"*:,:D#nkbst#ľ#ka#Le„qs:nj##kt&ävvkä*#+t,:nľú,:,;:on:
ob)ednávatera.

c)        Dielo (rozpočĺtanie) bude obsahovať.
c.1.  ®lkovó rozdelenie nákladorv podľB uzivatercw na zmluvný oDekt,
c.2.  ľozpočítanie nákladov pre jednotwých iúívateiov.

d,    #tookvdná ämú=LORo#f:e#oTs#:#ch vL#rť:y.ď  spomýd  p,Ípstd  m ,em Požíadan,e nah],adnď  do

e,#oťgíogst::#Í3gľg#±nľ;#Ĺ#;EÍ,:=í#ľ§,oäťT#Í*á*jkľ+;Fnógqäa%Éíť#z;äÉŕ§vá;::,::omÉutí#

o   #oäv#;, :É##ť::ĺ#a:g:eauu#m##k;#E#a#Tsta„#m#ĺd#:súd:=;%toáFoľ% zphoo#"satq#t:

3.4.    CENAZ^ DIELO

a,=D#sť#e,;,#aá,"=t#t:Ä"Ĺaý#stoF#epdäa6ŤunduhĹ#ritiť-:L;g:+%hJ,úcán:ĺak;,kuLäLeabnievd=,:nt!ľristú=ťé

t))       Pripadné ďalšie služby poskytnutó md rámec zmlwy se ĺakturujú zviásť.

c)       Zhotoviteĺovi vznika nárok m zaplatenle c®ny za dielo po odovzdanĺ vyhotovených rozpoeítanĺ ooiedrévateľovi

d)       Cenu  za  dielo  zaptaú  objednávateľ  ziiotovneiovi  na  zákk]de  tiktury  zhotovfteľa    Pľávo  fakturovať  vzniká  zhotcwTteľovl  dňom
odovzdanLa dieta.  Splatnosť faktúry je 14 dnĺ.

e)       Pokiaľ ie obiednávaten pla" v meškaní. má zhotomef právo upiatniť si úľok z ome§kania vo výške o.o5% z dLžnej sumy za
každý začaty derl omeskania.

o     :e#vÚ=,nen"mľňflľa##*`noúús:ú#ä#stúoúv#eLĺaskŔugpď#%Éáv,aĹť%Ľ mu za ďe,o. st me„ kaHor*ne od ,  ,anuám

3.5.   ZARum

a)       Zr`otoviteí zodpovedá za to, Ze rozpočltanie|e vyhotcwené v zľnysle plaoiei legLslao.vy.

b)       Zt`otoviteľ  nezodpoveda  za  Škody  a  chyby,  ktoľé  vznik]i  v  dôsiedku  "3správnych  alebo  neúplných  pcx]kladov  od  oqednavatera
aza§kcúy.vznlknutévdôstedkucmeskania,kioréspÔsobwooiednávateľzdôvodunedostatočne}súcinnosnob|ednáva`eľa.ľegp.
správcu a užívateľou.

c,   í,eF#e;Púv.Tann?. ä;k,,.-vnigd#kzwpge=a#:t#;eúanpeT##oÍ.ta*i3#ky ápmJä,áejä':#vgvéä:,oftmv#*T#
vnasledujúccrľ`zúčtcwaHpomotH]obí.NáhradapípadnýchnepriamychŠkôdzo9Uenyzhotoviteľajovylúcená.

d)       Zhotovi`eĺ nezodpovedá za teplonosnú Sústavu.  pammetre vykurovacieho média ani za vadcwodn6 ľoz`/ody a kvamu dodávanej
vody.

®.6.    TRVAmE ^ si<otk:"iEzmu`/v

a,g±em"##ynTť;snÉ#pp#!äE#:áä#T=aomEiti#,:bEnÉd#|#á:k:#u[:ďnnn:go:uuv:"E:äuEl#:
ziičtovacieho obdobia.

b)       Objednávaiel  je   opúviiený   vypovedať   zmluvu   pred   uplynutlm   doiednaného   času   t~ania   zmiwy   len   pn   preukázaných
opakovanych podstatných po"Seniach zrnluvných povinnostl zhotovíteľa.

c,v#e3uv,gľsľd,,:,##6kbu,kmoĺfitbíup##nmp±md:,%í:nmkoä4.VdýgmeďbĹep#sTuť#:múeénddoá*hn:amd%hejý#neá;#nÉ

jetnmesLaceazačíneplynúťodprvéliodham©iacanasledujúcehopomesiaci.vktcm]mbolavýpoveďdorú5ená

d):ggťgg|3ezip?#en#twka##Ldé,ž##a#„Váh:sť#:##T##Ô§#aiFuúvmyste§8a,td3Zák"

e)    #:##eoE:Ľ##aTstF=#av«nzeamdáodvpan?d#,oP°mn°S° mwd stú, ktoó "ú tľvď ai p skmôem mw naima d

N.ócLzeľyBr.z.Í`y_hizb)/®80_ob~_dm-ĺ_PRT_201e
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4.       SPOLOČNÉ A ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

a)       Ooiednávatel je  opľá`Ínený  použĺť  dielo  výlučne  na  úéely  vyplývajúce  zo  zrnluvy.  Jeho  iné  využ]Úo je  podmienen6  pĺsomným
súh]asom zho`cwfteľa.

b)       Montážno ljsty a odpočtovó pĺo`okoly vrábrp ich obsahu, koefia.enb/ vykurovaclch telieg a dmer`zle vykuĺovacĺcn telieg 8ú know
how zhotoviteľa. OE]ednávater sa zavazuje, Ze tieto nepouzije ") viastné účeiy aiii v pľospech tľetrcl` osôb Ex;z predcliádzajtkeho
pÍsomnétio sú"asu zhoto`ritera.

c)       Tieto  Obchodné  pod"enky  platia  primeĺane  na  kcNikíétne  body  wederé  v píedmeie  z7Tiliĺvy  o dielo,  rupr.  ak je  pľedmetom
zmlwy o dlelo rozi.očítanie náklado`ĺ m teplo.  piaú tieto obciiodné podmienky ien pre rozpočĺtanLe tepta.

7ý
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Pľiloha č. 3 - Cenník služleb

Zákiadnó c®ny za noené rozpocĺtavenle € t„z DPH € e DPH

1Základnápla`bazab)naiebombytovýpdestoí-ce.iana1byt,neb)mÝpriestcľ
2,50 3.00

OdpJčet  (resp,   stanovenie  náhradnej  spotreby)  a ľoz*/tanio  podra  elektľcmického 1,34 1.61

PRT -cena na l  vykurovacie teleso                                                                                                    (

Ceny ze ďal§l® eluzby

Použitie ndukčných koeíH:ientcw v ooiekte -c€na iia byt aJetx) "!l)i« priestoT 0,40 0.58                   1

Rozpočítanie pri výmene uzivateTov v t)yte, r€bytovom priestoĺe -cem za 1 výmenu:a#á,:ľĽ,:#e#,ppnc6::áĺ%#&eaTovT*dootswystfléguď;6##"#gfú:mpm
3.60 4.32

ncwého užívateľa)

Rozpočítanie daiších nákiaocr/ -cena za polažku na byt aletx) nebyto\Ú pnestor'

0,42 0,60-vysponadanie záiohových Patieb

• vedĺajšl domovy nák]ad

- rozdelenie popútkov za Íozpočita\ĺac" slu2t" na byt aletx) nebyto`Ú priestor

=p##ú:,naynámzá#Fa=o:3:n#:#a)o*v+Pď:á,:t=an,ypôyodného
12o%

'Pn.padnéďalšieslužt)ysafak`uJuiúzvlásĺpodľ@aktuálnehocenníkazliotovitera

K ijvedeným cenám bez DPH bude ku dňu dodania siiLžby účtcwaná D" v zmysle piaúiých predpiscnĺ

HEE±HEÍ!f#H

#*is#ä,Sorä;r.ati-.,l_
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