
ZMLUVA O DIELO č. 02/2013 

Objednávatel': Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, Bernolákova 4, 
953 34 Zlaté Moravce 
IČO: 17336015 DiČ: 2021059106 
Bankové spojenie: 0232143908/0900 SLSP 
Štatutár: Michal Grujbár 

Dodávateľ: BALÁŽlK-SK s.r.o. Urmince 189. 956 02 Urmince 
IČO: 46912843 DiČ: 2023662707 IČ DPH: SK2023662707 
Bankové spojenie: 
Spoločnosť zastúpená: Ing. Ivan Balážik - konateľ spoločnosti 

l. Predmet plnenia: Zmluvu uzatvárajú uvedené zmluvné strany na vykonávanie 
pravidelných odborných prehliadok a skúšok plynového zariadenia a horákov APH 25 PZ 
kotlov KI,K2,K3 - VSP podľa Vyhl. Č. 508/2009 Z.Z. Kontrola elektrickej výzbroje kotlov 
a horákov, opravy automatiky horákov v požadovanom tenníne. 
~ Odborná prehliadka, skúšky a zoradenie spaľovacieho zariadenia horákov, meranie 

analyzátorom spalín ECOM-KD, detektorom plynu GD500 a skúšky spaľovacieho 
zariadenia s vystavenfm protokolov. 

- Opravy automatiky ovládania a odstránenie poruchy nábehu horákov 
- Oprava elektroniky výzbroje kotlov a horákov 
- Zabezpečenie náhradných dielov 

2. Lehota plnenia: Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými 
stranami a uzatvára sa na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace, ktorá začne plynúť 
prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 

3. Cena: Vykonané práce budú fakturované v zmysle zákona Č. 18/1996 o zmluvných cenách. 
Ceny materiálu a cena za opravy bude účtovaná na základe dohody. K uvedenej cene budú 
účtované cestovné náklady za servisné vozidlo. Cena za odbornú preh1iadku~ skúšku a servis 
plynového zariadenia l ks horáka bez DPH: 85,00 EUR 

4. Fakturácia: Nárok na fakturáciu vznikne po ukončení a potvrdení súpisu vykonaných 
prác. Odberateľ uhradí vystavenú faktúru do lehoty 30 dní odo dňa obdŕžania. 

S. Záručná lehota: Na vykonané práce dodávateľ poskytuje záruku 6 mesiacov odo dňa 
prevzatia prác, na dodané diely 2 roky. Záruka sa nevzťahuje pri zistení závady na pôvodných 
dieloch v automatike a na plynovom zariadení. 

6. Povinnosti objednávateľa: Zabezpečí pracovníkov obsluhy s predpísanou kvalifikáciou, 
v prípade potreby pracovníkov údržby a platné revírne správy. 

7. Iné ustanovenia: Dodávateľ predložil výpis z obchodného registra Okresného súdu Nitra 
oddiel: Sro vložka číslo 33363/N a oprávnenie Č. 0198/501l2IPZ-O,S-Af, g, h Bf ,g, h/OPR 
vydané TOV sVD Slovakia s.r.o.a na činnosť- opravy, odborné prehliadky a skúšky 
plynového zariadenia. Dodávateľ bude dodržiavat' všeobecné platné bezpečnostné predpisy. 
Súpis vykonaných prác bude potvrdzovať energetik alebo určený jeho zástupca. Zmluva je 
vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. 

V Urminciach dňa: 08.02.2013 
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