CENOVÁ PONUKA

Dodávateľ: EUROintorg

S.r.o.

Severná 988/16, 04S 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 46081241
DiČ: 2023391073
IČ DPH: SK2023391073

Klient: Vlastníci bytov a nebytových priestorov ČSA 17, 04S01 Moldava nad Bodvou
Správca: BodvaTei s.r.o. Moldava nad Bodvou

PREDMET CENOVEJ PONUKY

Dodávka a montáž hliníkových vchodových dverí v systéme ALI PLAST Imperial 800,1.
1415x2370mm- dvojkrídlové plné, sklo v nadsvetlíku drôtené,
čipovým

gura-kručka, elektrozámok

s

otváraním, farba profilu biela alebo hnedá RAL 8019

2. 1420x3850mm- dvojkrídlové plné, sklo v nadsvetlíku drôtené,
elektrozámok bez

čipového

gura-kľučka, samozatvárač,

otvárania, farba profilu biela alebo hnedá RAL 8019

Popis: Trojkomorový dverový teplý systém s prerušeným tepelným mostom o šírke 24mm
Systém kovania Wala, systém jedného
počet kľúčov

krúča

/ obe dvere s nakodovaným rovnakým zámkom-

15 ks/, k dverám na poz. 1 čítač čípových kariet 15 ks
TERMíNY A MIESTO PLNENIA

Dodávateľ

dodá uvedený predmet cenovej ponuky do 30 dní odo

resp. podpísaní zmluvy o dielo. Miesto dodania je

zároveň

dňa

záväznej objednávky,

aj miestom plnenia následnej

zmluvy o dielo.
CENA ZA PREDMET PONUKY A PLATOBNÉ PODMIENKY
Cena za dodávku a montáž predmetu cenovej ponuky je stanovená nasledujúco:
Dodávka plastových dverí s príslušenstvom a montážou

činí

1.591,20,-€ s dph za dvere na

pozícii 1. a 1.612,80€ s dph cena za dvere na poz.2 CENA celkom 3.204,-€ s dph

Podmienky úhrady za dielo:
Celková suma 3.204,-{ bude hradená po dodávke a montáži na základe preberacieho a
odoberacieho protokolu a následne vystavenej faktúry za predmetné dielo so
kalendárnych dní na

účet

splatnosťou

7

dodávatera
Záručné

a servisné podmienky

1. Na dodávku všetkých komponentov hliníkových konštrukcií, ktoré sú predmetom cenovej
ponuky sa poskytuje záruka 24 mesiacov
2.Počas

doby uvedenej v bode 1. 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.

Záručná

lehota 24 mesiacov sa

vzťahuje

aj na montáž dverí.

Záručná

lehota na murárske

vysprávky je 24 mesiacov.

Po akceptácií tejto cenovej ponuky objednávaterom 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 odovzdaniu diela na základe preberacieho a odoberacieho protokolu a bude
vystavená faktúra na úhradu predmetného diela.

Vypracovala: Molnárová Slavka
v Moldave nad Bodvou 13.01.2016
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