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CENOVÁ PONUKA
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Dodávatel': EUROintorg s.r.o.
Severná 988/16, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 46081241
DIČ: 2023391073
IČ DPH: SK2023391073
Klient: Bytový dom Námestie Mieru

č.19,

Moldava nad Bodvou

Predmet cenovej ponuky:
Dodávka a montáž plastových okien do spoločných priestorov:
ALUPLAST Ideal 4000,ClR, 5 komorový profil biely, 870x2110mmjednokrídlové balkónové dvere otváravo-sklopné - 7 kusov
Parapet vonkajší hliníkový 0,8mm biely 200/900mm - 7 ks
Popis: 5 komorový profil s dvoma tesneniami so stavebnou hÍbkou
70mm, uzavretá celoobvodová výstuž oceľová. Sklo SGG Climaplus
Ultra /24mm/ Ug=1,OW/m2K. Systém kovania WinkHaus ActivPilot
Termíny a miesto plnenia
Dodávateľ

dodá uvedený predmet cenovej ponuky do 30 dní odo dňa
záväznej objednávky. Miesto dodaniaje zároveň aj miestom plnenia
následnej zmluvy o dielo.

Cena za predmet ponuky a platobné podmienky
Cena za dodávku a montáž predmetu cenovej ponuky je stanovená na:
1.538,70€ vrátane dph

Podmienky úhrady za dielo:
Celková suma 1.538,70€ bude hradená po prevzatí diela na základe
preberacieho a odovzdávacieho protokolu a vystavení faktúry za
dodávku diela v lehote splatnosti 7 kalendárnych dní.
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Záručné

a servisné podmienky
l. Na dodávku plastových konštrukcií sa poskytuje záruka 5rokov.
2. Počas doby uvedenej v bode l. je každá záručná oprava resp.
výmena komponentu bezplatná, s výnimkou prípadu, že
poškodenie resp. znefunkčnenie diela, ktoré bude predmetom
zmluvy, bolo spôsobené neodborným zásahom, alebo
nesprávnym a nešetrným užívaním diela.
3. záruka na montáž okien je 5 rokov, na murárske vysprávky sa
poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov.

Po akceptácii tejto cenovej ponuky objednávateľom bude na
základe toho vypracovaná Zmluva o dielo. Po jej podpise
a schválení všetkými zmluvnými stranami sa zaháji výroba
predmetu objednávky. Ten bude následne montovaný do 30
kalendárnych dní. Po dokončení dôjde k odovzdávaniu diela na
základe preberacieho a odoberacieho protokolu a bude vystavená
faktúra na doplatok predmetného diela.

Vypracovala: Molnárová S.
V Moldave nad Bodvou 05.11.2015
Platnosť

cenovej ponuky je 30 kalendárnych dní
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