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ZMLUVA  0   D I E L 0  č.  670341/2016

Na dodávku a montáž plastových okien a hlinĺkových dverí na základe § 536
obchodného zákonnĺka.

1. Zmluvné strany

1.1.      ZHOTOVITEĽ: Slovaktual  s.r.o.
Pravenec 272
972 16  Pravenec

Konajúci prostredníctvom: Ing. Miroslav Mugaš, konatel' spoločnsti
Ľubomír Maj zlan,konatel' spoločno sti

Zástupca pre rokovanie
vo veciach technických:

Bankové spojenie:

č.účtu:

IČO:

DIČ:

1.2.      OBJEDNÁVATEĽ:

Štatutárny zástupca:

Zástupca pre rokovanie
vo veciach zmluvných:

Zástupca pre rokovanie
vo veciach technických:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Pavel Biely, obchodný referent

Unicredit bank

1144-006/1111

00693511

SK2020467196

0BE C Nedožery-B rezany
Družstevná 367/1
972 12 Nedožery-Brezany

-  JUDr. Martin Mokrý - starosta obce

-  JUDr. Martin Mokrý - starosta obce

- Ing. Bohuslav Znamenák, predseda stavebnej komisie

00 318 302

Všeobecná  úverová banka,  a.  s

SK26 0200 0000 00001842 9382
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11. Predmet zmluvy

2.1.         Miesto stavby:   Hasičská zbrojnica.

2.2.        Podkladom pre uzavretietejto zmluvyje:
2.2.1. ienová ponuka  č.670341  zo dňa  11.2.2016, ktoráje súčasťou tejto zmluvy.

Predmetom tejto zmluvyje zhotovenie a zabudovanie okien, dven'  a pn'slušenstva.

2.3.       Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovit' a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo
v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5.       Objednávateľ sa zaväzuje prispôsobiť realizáciu diela podmienkam
zhotoviteľa.

2.6.       Objednávatel' sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí dohodnutú
zmluvnú cenu a poskytuje zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.

111. Lehoty plnenia

3.1.       Dodanie dielaje do 31.3.2016. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľaje závislé
od    riadneho    avčasného    spolupôsobenia    objednávateľa.    Po    dobu    omeškania
objednávateľa s poskytnutim spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškanĺ so splnenĺm
záväzku.   Rozsah   spolupôsobenia   objednávateľa  je   daný   odovzdaním   staveniska,
platobnými podmienkam i.

IV. Cena

4.1.      Cena za zhotovenie jednotlivých časti predmetuje stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona o cenách. Cena je kalkulovaná v mene EURO.

Cena                                                                                                                                        1.535,02
DPH  20%                307,00

K úhrade                                                                                                                   1.842,02

4.2       Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ po protokolámom odovzdaní diela.
Splatnosť faktúry je 30 dní od vystavenia.

4.3.      Objednávateľ prehlasuje, Že na dodávku prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy má
zabezpečené finančné prostriedky.

4.4.      Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa časti lv.
tejto zmluvy. Dokumentom je pre tento prĺpad faktúra zhotoviteľa.

4.5.     Súčast'ou faktúry bude odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok ocenených podľa
odsúhlaseného rozpočtu.



V. Podmienky vykonania die]a

5.1.       Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a zabudovať okná a dvere v učenom temíne.

5.2.       Objednávateľje povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol
na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

5.3.       Objednávatel'je povimý vykonané dielo prevziať.
Zhotoviteľ sp[nĺ svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončenĺm
a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi.

VI. Zodpovednost' za vady -záruka

6.1.      Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré sami ani v spojenĺ s inýni nebránia
plynulej a bezpečnej prevádzke.

6.2.      Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku po dobu 60 mesiacov na fyzikálne
vlastnosti profilov a izolačného dvojskla. 36 mesiacov na plnú ftmkčnosť dverí
a príslušenstva pri riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe. Záručná doba začína plynúť
odo dňa odovzdania diela objednávatel'ovi.

6.3.     Reklamáciu vady plnenia tejto zmluvy objednávatel' uplatní bezodkladne po jej zisteni'
písomnou fomou u zhotoviteľa.

6.4.     Zhotoviteľ v lehote 20 pracovných dní od písomnej reklamácie odstráni vady, resp.
dohodne v tejto lehote spôsob odstránenia nedostatkov na vlastné náklady zhotovitel'a.

VII. Povinnosti zhotovitel'a

7.1.     Odovzdať dohodnutú dodávku včas bez nedostatkov vecných alebo právnych.

7.2.     Vybaviť v určenej  lehote prípadné reklamácie.

VIII. Povinnosti objednávatel'a

8.1.     Prevziať prevedené dielo.

8.2.    Zaplatiť finančné čiastky v určenom temíne.

8.3.     V pri'pade nedostatkov, tieto oznámiť zhotoviteľovi a spolupracovat' pri ich odstránení.
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IX. Záverečné ustanovenia

9.1.     Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvyje možné len fomou písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

9.2.     Prípadné zmeny alebo naviac práce požadované objednávatel.om budú zapísané a stanú
sa podkladom k ďalšiemu jednaniu a následnej fákturácii vykonaných prác.

9.3.     Obe zmluvne strany svojimi podpismi potvrdzujú, Že ustanoveniam tejto zmluvy
porozumeli a jej obsah bol obojstranne prijatý za záväzný.

9.4.     Zmluva bola vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ
ajednuobjednávateľ.

9.5.     Na ostatné vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa vzťahuje ustanovenie
obchodného zákonníka.

Za Objednávateľa:

•..................-.Ľl"..

JUDr Mart

Za Zhotovitel'a:

87P  i=@   rŤavenec

L,LL
OBEC
Mokiý, starosta obce

v pravenci   dňa: 9.3.2016.

Slovaktua
Ing. Mii.oslav Murgaš, konatel' spoloč

Ľubomír Majzlan, konatel' spoločnosti

v pravenci   dňa: 9.3.2016.
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Cenová ponuka č.:

Zákazka
Dňa

Profil
Platnost' CP
Dodacĺ term ĺn

SLOVAKTUAL s. r. o., 972  16   PRAVENEC 272

Wo.ko``áí)ied=i/'``.`

Bojnická ce5ta  5,  97i  Oi   PRIEVIDZA

3#          ::::i:,:nk;:yy:=,,
08/HZ Nedožery Brezany -11.  etapa
11.2.2016

Aluplast lD5000 (okná Slovaktual  STANDARD-OL)
do konca aktuálneho mesiaca
25 pracovných dni'
od prijatia zálohovej  platby na náš  BÚ

A A#mp4' ®®®
Obecný Úrad Nedožery-Brezany
Družstevná 367
97212   Nedožery-Brezany

Pozĺcia č.           lvlnožstvo                        Popis                                                Zl'ava                                                                  Spolu
(mj.)                              ce n a/ks                                                                                                                             €

Fix
Farba  int/ext   biela / biela
Výplň                    D.kôra či'ra 4-16-4          U=1,1
Kovanie             FIX -Pevné v Ráme
Rám                   4 x Rám  80mm  (150x03)
Rozmer             1310 x  l240 mm

123,01

prĺplatok za sklo dub.kôra
10,00

25,00%

L520   !       900+
ľľľľľ l 420ľ                   1

1ks

0,670 m

1,336 m

1'91   m2

predajňa Píavenec;
i.l.: J2I 46 544 74 32
tel.: ri2 i 46 54a 79  i6
fax: i42146 S44 74 3o
e-mait.  slovak{ualešlovakiual.sk
htti).//\^ĺww.slovaktual.sk

Hlinĺková  konštrukcia  Heroal  72
Farba  int/ext   biela / biela
Výplň                   4 x výplň  36mm  biela + AL platňa
Kovanie             Dvere Automatic ľavé,  Dvere Automatlc pravé
Priečky              2 x stípik 84mm  H72
Rozmer             1420 x 2180 mm
Dnu otváravé -vnútorný pohľad,  K+K

1366,00

stípik 84mm  (22032)
20,92
stípik 84mm  (22032)
41,84

4,00%

prĺplatok za okop (sokel)
7,80

príplatok za výplň  biela+AL platňa  36mm
90,00

predajňa Pľievídza.
teL: H2i  46 542 22 02

542  22 03
fax: ri2 i  46 542  22 04
e-mail:  píievidza@slovaktuaLsk

1311,36

20,92

28,03

10,42

171,90

lč0: 00693511
lč DPH` SK2020467196
spoiočnostLje zapísari
v oR OS Trenčír`, odd)el Sro,
yl02kô 1750m
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Cenová  ponuka č.  :  670341                     zo dňa  :  11.2.2016 strana č.  :  2 / 3

Pozícia č.           Množstvo                       Popls                                              Zl'ava                                                                Spolu
(mj.)                             cena/ks                                                                                                                            €

4ks

žalúzia Clona celotieniaca
šĺrka:465  mm  x výška:1040  mm

2L + 2P
15,80 63,20

12,420 m

Demontáž drevených okien/dverí
(bez likvidácie  okien/dverí)
1,50 18,63

5'160 m

Osadenie do pripraveného otvoru
(osadenie bez murárskych prác
a bez montáže parapet.dosiek)
7,50 38.70

7,260 m

Osadenie do pripraveného otvoru -dvere
(osadenie bez murárskych prác
a bez montáže parapet.dosiek)
7.50 54,45

12,300 m

Murárske začistenie špaliet
(exteriér a interiér,
včetne montáže parapet.dosiek
a bez maliarskych prác)
10,00 123,00



Cenová  ponuka č.  :  670341                     zo dňa  :  11.2.2016 strana č.  :  3 / 3

Pozĺcia č.           Množstvo                       Popis                                                Zľava                                                                  Spolu
(mj. )                             cena/ks                                                                                                                             €

Montáž žalúziĺ
5,50 22,00

Suma položiek                                                                                                                                                                                              1967,97
Dodatková zľava                                                                                                                      -22,00 %                                                  -432,95

Celková cena bez DPH
DPH

Čiastka k zaplateniu

Pozn

20,000/o

Záručná doba na základe vyhlásenia zhody :
• 5 rokov na fyzĺkálne vlastnosti  profilov a izolačného skla.
-  36  mesiacov na plnú funkčnost' príslušenstva pri  riadnom   zaobchádzaní a bežnej  údržbe -
v prípade,  že montáž previedla  naša firma.

tel.:  046/518 3748,  0902 950 606

p.biely@slovaktual.sk

>aB#

1535,02
307,00

1842,02 €


