Zmluva o dielo
podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.
1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Objednávatel':
Vlastníci Bytov a NP na ulici Rožňavská 24,
045 01 Moldava nad Bodvou,
v zastúpení správcom:
BodvaTei s.r.o.
Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 36210269
IČ DPH SK 2021601670
ďalej

len

"objednávateľ"

1.2.Zhotovítel':
SLOVSYSTÉM, s.r.o., Krívá 13, 040 01 Košice
Zapísaná v OR OS Košíce 1, Odd. Sro., Vl.Č. 19710N
f
I - konateľ spoločností
Bankové spojeníe: SLSP, a.s. Košice
Číslo účtu: 449289078/0900
Oprávnený jednal' za spoločnost' SLOVSYSTÉM, s.r.o.:
, - obchodný ríadíteľ
ďalej

len

"zhotoviteľ"

sa dohodli na uzavretí nasledujúcej

zmluvy o dielo

číslo

15/337

2. Predmet zmluvy.
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe cenovej ponuky zo dňa 10. 07. 2015
zrealizuje dodávku a montáž plastových okíen na ul. Rožňavská 24, 045 01 v Moldave
nad Bodvou.
2.2 Pri vykonávaní díela zhotoviteľ sa zaväzuje dodávky a montážne práce realizovat'
tak, aby zodpovedalí príslušným normám kvality a aby počas záručnej doby dodané
okná prí bežnom používaní boli funkčné, odolné vočí poveternostným vplyvom, osadenia
v stavebných otvoroch boli stabí/né a konštrukčné systémy nevykazovalí zrejmé statické
deformácie a vady.
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2.3. Objednávater má povinnosť zabezpečiť prístup k elektrickej energii, vode a upraviť
priestory pre možnosť realizácie diela dodávaterom.
2.4 Objednávater sa stane vlastnikom zhotovenej veci po uhradení konečnej faktúry.
2.5 Objednávater sa zaväzuje, že podra podmienok tejto zmluvy, riadne dokončený
predmet diela prevezme a zaplatí zaň zhotovíteroví cenu podra článku 4 tejto zmluvy.
3. Termín plnenia
3.1 Termín dodanía predmetu plnenia a zhotovenia diela je najneskôr do 6 týždňov od
podpisu tejto zmluvy o dielo oboma stranami.
3.2 Protokolárne odovzdanie a prevzatie diela sa uskutočni na základe obhliadky za
pritomnosti zástupcu objednávatera a to najneskôr do troch kalendárnych dni od
ukončenia realizačných prác.

4. Cena diela
4.1 Cena za dielo je cena s DPH pre objednávatera, vrátane dopravných nákladov,
murárskych prác a montáže, stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. o cenách a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z.

cena diela celkom vrátane 20% DPH 2913,62 €.
5. Platobné podmíenky
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávater uhradí celkovú sumu na základe faktúry
vystavenej dodávaterom, po ukončeni diela, so splatnosťou 14 dni.
5.2 Ak objednávater bude v omeškani so splatnosťou peňažného záväzku, zhotoviter
môže objednávaterovi účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy
za každý deň omeškania.
6.

Záručné

podmienky a

zodpovednosť

za vady díela

6.1 Zhotovíter poskytuje na montážne práce záruku 24 mesiacov a na plastové okná
60 mesiacov. Táto lehota začína plynúť dňom prevzatia celého diela.
6.2 Zhotoviter nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú na vykonanom diele mechanickým
poškodením, nesprávnym zaobchádzaním alebo vyššou mocou.
6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela v záručnej dobe, že objednávater
má právo požadovať a zhotoviter povinnosť bezplatne odstrániť vady. Zhotoviter sa
zaväzuje pi somne nahlásenú vadu diela odtrániť čo najskôr, najneskôr do sedem dni.
Telefonicky nahlásené závažné vady (napr. nemožnosť riadne okno, dvere uzatvoriť,
alebo stav havarijného charakteru) odstrániť do 24 - 48 hodín.
6.4 Ak zhotoviter neodstráni závadu, poruchu na diele v záručnej dobe ani po opätovnej
písomnej výzve, zaväzuje sa znášať náklady na opravu a škody spôsobené nutnou
výmenou časti diela prevedené iným zhotovíterom v plnej výške.
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6.5 Ak dôjde k poškodeniu diela zjavným násilím, alebo
zhotoviter na náklady objednávatera.
7.

Záverečné

treťou

osobou, opravu prevedie

ustanovenia

7.1 Počas výkonu diela zhotoviter zodpovedá za dodržanie platných bezpečnostných
a požiarnych predpisova zodpovedá za pripadné škody na zhotovenej veci a veciach vo
vlastníctve objednávatera.
7.2 Akékorvek zmeny a doplnky predmetnej zmluvy sa môžu realizovať len po
obojstrannom potvrdení dodatku ku zmluve.
7.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali,
obsahu porozumeli, zmluva nebola uzatvorená pod časovým ani iným tlakom, čo
potvrdzujú vlastnoručnýmí podpismi.
7.4 Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, dva exempláre obdrží
objednávater, treli exemplár obdrží zhotoviter.

V Košiciach

dňa

30. 07. 2015

Prílohy:
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SLOVSYSTÉM s.r.o.
Krivá 13
04001 Košice
0042155 6220353, 00421 915 565 558

Ponuka

Č.

1141/2015

Zákazník

Zákazník-ID: 37

Zákazník
Košíce
04001 Košíce

Dátum
Dátum platnosti

10.7.2015
9.8.2015

Vážený zákazník,
sme radi, že ste si vybrali aj našu

spoločnost'

a požiadali nás o cenový návrh.

Definitívna cena bude vypočitaná a dohodnutá po zamerani okien našim technikom, ktorý Vás bezplatne navštívi v
pre Vás vyhovujúcom a s ktorým si na mieste dohodnete aj smer a umiestnenie otváravosti a výklopu okien.

čase

Technická špecifikácia plastových profilov:
• ALUPLAST IDEAL 4000 • 5 komorový
(dvojité tesnenie, stavebná hrúbka profilu 70 mm, izolačné dvojsklo K 1,0)
- ALUPLAST IDEAL 5000 - 5 komorový
(trojité tesnenie, stavebná hrúbka profilu 70 mm, izolačné dvojsklo, príplatok 30% k cene IDEAL 4000 )
• ALUPLAST IDEAL 7000 • 6 komorový
(dvojité tesnenie, stavebná hrúbka profilu 80 mm, izolačné dvojsklo, pripiatok 5 % k cene IDEAL 4000)
• ALUPLAST IDEAL 8000 - 6 komorový
(trojité tesnenie, stavebná hrúbka profilu 85 mm, izolačné trojsklo, príplatok 50% k cene IDEAL 4000)
silikónové tesnenie - čierne (resp. šedé na základe dohody)
kovanie celoobvodové - MACO s bezpečnostnou poistkou
výstuha - ocer po celom obvode kridia i rámu

=

Záručná

doba:
Kvalita našej práce sa prejavila aj v súhlase firmy Aluplast na predíženie garancie z 2 na 5 + 5 rokov.

Dodacie podmienky:
Dodacie lehoty sa vzhradom na väčšie množstvo zákazok predížili na 14 - 21 dni.
Platobné podmienky:
1. platba v hotovostí - záloha 30% pri podpise zmluvy, doplatok 70% následne po namontovani
2. platba na splátky· cez splátkovú spoločnost' CETELEM alebo QUATRO, podra aktuálnej ponuky
Cenová kalkulácia:
1)

OKNO 3 KRiDLOVÉ O+O+OS PRAVÉ 2930x82Q;ena bez DPH
z vnútra
177,14 €

Pohľad
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~~~b~m~i~~~7~;~~ALUPLAST

Celkem bez DPH
1 594,26 €

IDEAL 4000 - 5

~~~::o~~

Celkem S DPH
1913,11 €
1 :;.

~
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Sklo: izolačné dvojsklo 4/16/4 k=1.0
Kovanie: MACO Celoobvodové

~

71i -:::
2930

pre prenos
Ol<NÁ 2000 v4 98 7 Vy!lOlo..-M proorarnom litmy "AlFA" _

Množstvo
9 ks

okna2000 cam

Celkem bez DPH
1 594,26 €

Celkem S DPH
1913,11 €

Str. 2

Zákaznik
Košice, 04001 Košice
Ponuka

Celkem bez DPH

z predchádzajúcej stránky

€

1594,26
Výrobky

Množstvo

5.88 €

1 594,26 C

191~.~'~~

Celkem bez DPH

DPH

158,76 €

27 bm

10,00 €

20

Celkem bez DPH

67,5 bmo

DPH

675.00 €
675,00 €

20

\o-

Celkem S DPH
810,00 €
810,00 €
810,OOc

Celkem bez DPH

DPH

Celkem S DPH

2428,02 €

485,60 €

2913,62 €

20%
Spolu

2428,02

€

2 428,02

~

485,60

€

48560 {'

Pod pojmom kompletná montáž sa rozumie:
- demontáž starých okien
- osadenie nových okien do PU peny
- montáž parapiet
- murárske vyspravenie špaliet (omietky)
- montáž žalúzii a sieti proti hmyzu ( v prípade ich objednan ia )
- likvidácia a odvoz starých okien
akýchkoľvek otázok

190,51 €
1f:lO.C:1

675,00 C

V pripade

Celkem S DPH

190,51 €

158,76 €
15876é

Spolu

Vyhodnotenie

€

1913,11 €

+, Cena bez OF Množstvo

Montáž kompletná s vysprávkami a demontážou

1913,11

1594,26 €

Spolu
Služby

Celkem S DPH

Celkem S DPH

+/ Cena bez DF Množstvo

Parapet vonkajší pozinkovaný plech bielaIhnedá 175

114112015

Cetkem bez DPH

9 ks

Doplnky

Č.

nás kontaktujte na telefónnom

čislo

0915 565 558, 055622 03 53.

lešime sa na našu vzájomnú spoluprácu.
S pozdravom

Syczová Lenka
asistent

2913,62

€

291"0'(

