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Zmluva o dielo
Čl. I Zmluvné strany
Dodávateľ

Názov firmy: EUROintorg SLO.
Sídlo firmy: Severná 988/16, Moldava nad Bodvou
Zapísaný: Okresný súd Košice I. odd. sro. vložka č. 273S8/V
Zastúpený: Branislav Mathe- konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: [BAN SK490900000000S023308633
IČO: 46081241
DIČ: 2023391073
IČDPHSK2023391073

( v ďalšom dodávate!')
Objednávateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov Rožňavská ul. č.14 a č.16,
Moldava nad Bodvou
Správca: BodvaTei SLO. Školská 5, Moldava nad Bodvou, p. Vincová Valéria-konateľka

( v ďalšom objednávate!')
ČI. II Pred met zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je:
I. Dodávka a montáž plastových okien ALUPLAST profilldeal 4000,COEXlROUND

LINE, Skomorový, biely v spoločných priestoroch
Sklo izolačné dvoj sklo SGG-4-16-4
Kovanie WinkHaus ActivPilot
Parametre okien: al. šírka 2940mm x výška 830mm, trojdielne Fix+Sklop+Fix
bi. šírka 2940mm x výška 830mm, trojdielne Fix+Fix+Fix
Počet okien špecifikovaných pod!'a vchodov: okná z pozície al. Rožňavská 14-4ks
Rožňavská 16-4 ks
Okná z pozície bI. Rožňavská 14-Sks, Rožňavská 16-Sks
Počet okien celkom: 18ks
Doplnky: Parapet vonkajší hliníkový biely 180/3000mm- 9ks Rožňavská 14 a 9ks
Rožňavská 16
Parapet vnútorný pvc biely Novasil 300/3000mm- 4ks Rožňavská 14 a 4ks Rožňavská
16
Celkom: 18ks vonkajších parapet a 8 ks vnútorných parapet
ČI. Hl Termíny
Dodávate!' sa zaväzuje dodať dielo uvedené v č. Il tejto zmluvy do 21 kalendárnych dní odo
dňa podpisu tejto zmluvy o dielo
ČI. IV Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky
Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, a to nasledujúco:
Dodávka diela: 4.679,-€ vrátane DPH Slovom: Štyritisícšesťstosedemdesiatdeväť eur
IRožňavská 14 - 2.339,SO€ a Rožňavská 16 - 2.339,SO€1
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Cena diela bude uhradená:
Celý obnos 4.679,-€ bude hradený po dodávke a odovzdaní diela na základe odovzdávacieho
a preberacieho protokolu podpísaného všetkými zmluvnými stranami prevodom na účet
zhotovite!'a na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 7 kalendárnych dni od dátumu
vystavenia faktúry.
Čl. V Záručné a servisné podmienky
I. Dodávate!' poskytuje na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy záruku 5 rokov
2. Počas doby uvedenej v bode 1 tohto článku je každá záručná oprava resp. výmena
komponentu bezplatná, s výnimkou prípadu, že poškodenie, resp. znefunkčnenie diela,
ktoré je predmetom tejto zmluvy, bolo spôsobené neodborným zásahom, resp.
neodborným užívanim diela.

ČI. VI Sankcie
V prípade oneskorenia odovzdania predmetu tejto zmluvy uhradí dodávate!'
objednávate!'ovi pokutu vo výške 0,05% z hodnoty diela za každý deň omeškania.
V prípade oneskorenej úhrady fal1:úry je objednávate!' povinný uhradiť dodávate!'ovi
poplatok z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty neuhradenej faktúry za každý deň
omeškania.
Zmluvné strany sa dohodlí, že objednávate!' nadobudne vlastnícke právo k predmetu
zmluvy po úplnom uhradení dohodnutej ceny, tj. zaplatením celej výšky diela. Až do
uhradenia sú okná, vrátane ich príslušenstva výhradným majetkom dodávate!'a. Ak
nedôjde k úhrade diela do 30 dni odo dňa splatnosti, dodávate!' môže demontovať
dodaný tovar vrátane príslušenstva späť a nie je povinný nastoliť stav pred montážou.
Čl. VU Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísu všetkými zmluvnými stranami.
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými
dodatkami. Pokia!' nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej
vyplývajúce ustanoveniami obchodného zákonníka.
Všetky zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inakšíe nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle,
určite, vážne a zrozumite!'ne.
Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane jedno
vyhotovenie.

V Moldave nad Bodvou 1806.201f
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