Zmluva o dielo 1/15
Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obec Mirkovce
Mirkovce 65
082 06 Žehňa
Zastúpený: Bilišňanský Ľubomír, starosta obce
IČO: 00327484
DIČ: 2021225613
Číslo účtu: SK4156000000008819409003

Dodávateľ: Ľubomír Pancurák
DESPAN SERVIS
Mirkovce 48
082 06 Žehňa
Zastúpený: Ľubomír Pancurák
IČO: 35279184
Číslo účtu : SK7602000000001287968653

Článok II
Predmet plnenia zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služieb obci Mirkovce s použitím špeciálnej techniky
a náradia zo strany dodávateľa. Poskytovateľ /dodávateľ/ sa zaväzuje poskytnúť
objednávateľovi služby podľa jeho požiadaviek.
Bližšia špecifikácia služieb: búracie práce, údržba obecnej komunikácie, odhŕňanie snehu
a posyp kamenivom na obecných komunikáciách, čistenie priekop, úprava obecných
plôch a terénov podľa dohody, vysokozdvižný vozík – presun panelov, oprava strojov
a techniky obecného úradu.

Článok III
Čas a miesto plnenia
Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť služby podľa článku II tejto zmluvy obci Mirkovce
v termíne od 26. februára 2015 – 31. decembra 2018 podľa dohody so starostom obce.

Článok IV
Cena
Cena služieb je uvedená v špecifikácii služieb a sadzobníku, ktorý vyhotovuje dodávateľ.
Celková cena za poskytnuté služby je stanovená dohodou zmluvných strán.
Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán
Dodávateľ je povinný:
- Poskytnúť služby na základe požiadavky objednávateľa
Objednávateľ je povinný:
- Uhradiť do 14 dní po vystavení faktúry cenu práce za vykonanú službu na účet
dodávateľa
Objednávateľ má právo:
- Objednávateľ si môže uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby zo
strany dodávateľa do 3 dni po jej odovzdaní.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
-

-

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami
Zmluvné strany po prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, je
prejavom ich slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni alebo za inak nevýhodných
podmienok
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú stranu.

V Mirkovciach dňa 26.02.2015

.................................................
Bilišňanský Ľubomír
starosta obce
/objednávateľ/

.............................................
Ľubomír Pancurák
/dodávateľ/

