Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 12/2012
(uzatvorená podľa § 289 obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov)

Článok I.

1. Oprávnená strana (budúci objednávateľ):
Dom tretieho veku
Polereckého č. 2, 85104 Bratislava
Zastúpená: Mgr. Jozefina Bariaková, riaditeľka
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 30842344
Tel: 02/62310065
(ďalej len oprávnená strana)

2. Zaviazaná strana (budúci zhotoviteľ):
Betes spol. s r.o.
Vápencová 14, 841 07 Bratislava
Zastúpená: Ing. Milan Klačanský
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 34127364
IČ DPH: SK2020420589
Tel: 02/64774990
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sro vložka č. 29201/B

Článok II.
Predmet záväzku
1. Zaviazaná strana sa zaväzuje rekonštruovať v OST-DTV zastaralý
a nefunkčný riadiaci systém s príslušným riadiacim programom. Vykonať
nutné technologické úpravy pre reguláciu ÚK, výmenu dvoch ventilov, ktoré sú

opotrebované a nekomunikujú už teraz s riadiacim systémom OST a to na
Polereckého č. 2 v Bratislave.
2. Predmet budúcej zmluvy je špecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.
Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Akékoľvek zmeny vzťahujúce sa k predmetu zmluvy sa obidve zmluvné strany
zaväzujú písomne oznámiť v termíne do 14 dní odo dňa, kedy došlo k ich
zmene a boli prijaté zodpovedným orgánom.
2. Oprávnená strana zapracuje predmet zmluvy do úloh na rok 2013, nakoľko
OST je v havarijnom stave a nepodarilo sa opravu zrealizovať v roku 2012.
3. Oprávnená strana písomne vyzve zaviazanú stranu po ukončení
vykurovacieho obdobia, aby zrealizovala opravu OST.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú prerokovať, prípadne upraviť obsah tejto zmluvy
písomnou formou, ak o to prejaví čo len jedna zmluvná strana.
Článok IV.
Platnosť a skončenie zmluvy
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia a podpísania
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.3.2013
3. Táto zmluva zaniká, ak oprávnená strana nevyzve zaviazanú stranu uzavrieť
zmluvu o dielo počas platnosti tejto zmluvy.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, každá zo
zmluvných strán po jej podpísaní dostane jeden výtlačok.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Oprávnená strana

Zaviazaná strana

Mgr. Jozefina Bariaková

Ing. Milan Klačanský

podpísané
................................................
Podpis a pečiatka
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...................................................
Podpis a pečiatka

