Zmluva o dielo
ČI. I Zmluvné strany
Zhotovitel'

( v ďalšom

Názov firmy: JULYROSE s.r.o.
Sídlo firmy: Vodná 1393/20, Moldava nad Bodvou
Zapísaný: Okresný súd Košice I. odd. sro. vložka č. 41 090N
Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa a.s.
Číslo účtu: !BAN S
IČO: 50804839
DIČ: 2120473817
IČDPH:SK2120473817

zhotoviteľ)

Objednávatel': Vlastnící bytov a NP, Rožňavská 16, Moldava nad Bodvou
Správca: BodvaTei s.r.o. Školská 5, Moldava nad Bodvou, p.Vincová Valéria-konateľka

( v ďalšom

objednávateľ)

Čl. II Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je:
I. Dodávka a montáž hliníkovej dvernej steny v spoločných priestoroch Bytového domu
na ul. Rožňavská 16 v Moldave nad Bodvou
al dvere vchodové hliníkové dvojkrídlové v profile Aliplast Imperial 800, hnedé RAL
8019 s bočným svetlíkom s panelom s IS ks poštových schránok, celková šírka
konštrukcie 2930mm x celková výška konštrukcie 2150mm, v hornej časti konštrukcie
sklo drôtené 6/14/4, výška sklenenej časti 300mm, zvyšná časť konštrukcie hliníková
výplň hrúbky 24mm, dvere otváravé von. V príslušenstve guľa+kľučka WALA s
dlhým štítom, zámok + vložka so 45 ks kľúčov, kovanie dverí 3-bodové WinkHaus,
samozatváracie zariadenie GEZE s blokádou hnedé, elektrozámok. Poštové schránkyvhod z exteriéru, výber z interiéru, opatrené menovkami.

ČI. III Termíny
zaväzuje dodať dielo uvedené v č. II tejto zmluvy do 30 pracovných dní odo
dňa podpisu tejto zmluvy o dielo
Zhotoviteľ sa

ČI. IV Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky
Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, a to nasledujúco:
Dodávka I ks dvernej hliníkovej steny s príslušenstvom a montážou činí: 3.582,-€ s
dph

CENA CELKOM: 3.582,-€ s dph Slovom:

Tritisícpäťstoosemdesiatdva eur

Cena diela bude ubradená:
Suma 3.582,-€ bude hradená po dodávke a odovzdaní diela na základe odovzdávacieho
a preberacieho protokolu podpisaného všetkými zmluvnými stranami prevodom na účet
zhotoviteľa na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 7 kalendárnych dni od dátumu
vystavenia faktúry.

ČI. V Záručné a servisné podmienky
poskytuje na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy záruku 24 mesiacov
Počas doby uvedenej v bode l 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 a nešetrným užívaním diela, resp. živelnou pohromou
3. Zhotoviteľ poskytuje záručnú lehotu 24 mesiacov aj na montáž dverí
4. Predmetom zmluvy o dielo, ktorá zahŕňa montáž je demontáž pôvodných dverí,
montáž nových dverí, murárske vysprávky, montáž príslušenstva, odvoz starých dverí
a likvidácia odpadu.
5. Dodávateľ nerealizuje elektrické napojenie a spojazdnenie dveri, ktoré si
vyžaduje odborný zásah a montáž elektrických komponentov

I.
2.

Dodávateľ

Čl. VI Sankcie
V pripade oneskorenia odovzdania predmetu tejto zmluvy uhradí dodávateľ
objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z hodnoty diela za každý deň omeškania.
V pripade oneskorenej úhrady faktúry je objednávateľ povinný uhradiť dodávatel'ovi
poplatok z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty neuhradenej faktúry za každý deň
omeškania.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu
zmluvy po úplnom uhradení dohodnutej ceny, t.j. zaplatením celej výšky diela. Až do
uhradenia je dverná stena, vrátanejej príslušenstva výhradným majetkom dodávatel'a.
Ak nedôjde k úhrade diela do 30 dní odo dňa splatnosti, dodávateľ môže demontovať
dodaný tovar vrátane príslušenstva späť a nie je povinný nastoliť stav pred montážou.

~/

ČI. VII Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpisanými
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 aní za inakšie 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 n/B.18.09.2018

JULYRO.Sl s.r.o.
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