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Podwsoká 18' o23 57 Podvysoká, Slovenská republika' www.slovacom.sk info@slovacom.sk
+42114143O2852 Faxl.+42L1 4L43O2854 GSM: +4211915 802992

Tet.:

objednávatel':
Firma
Mesto Turzovka
Stred 178
O2354 Turzovka

zMLUvA o DIELo č. : 10044-18
: o1-a} 2o18
Dátum
Cenová ponuka č. : 144-18 zo dňa 7.2.2oa8
Zmluva o dielo uzatvorená podl'a ustanovení$ 536 obchodného zákonníka
1. Termín dodania

diela: 28.3. 2018

2. Zameranie: ľozmela uvedené v prítohe tejto

dodávatel'om

zmluw o dielo sÚlzáväzné pre výrobu garantované

3. Termín dodania/montáže: 28.3. 2018

4. Predmet zmluvy o dielo: uvedené v bode č'I4 - Popĺs diela, záväzná špecifikácia
5. Termíny plnenia
Ak zhotovitel' prĺpraví dielo na odovzdanie pred dohodnuým termínom, zaväzuje sa odberatel'toto dielo
prevziať aj v skoršom termíne.
5.2 Dodrĺanie lehôt plnenia zo strany zhotovitel'a je závislé od riadneho a včasnéhospolupôsobenia objednávatel'a
dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia nĺe je zhotovitel'v
omeškaní so splnením záväzku.
5.3 objednávatel'sa zaväzuje, že rĺadne dokončenédĺelo (technologĺcky funkčnéa bez závad) prevezme a zaplatí
za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
zhotovitel'má právo prerušiťna dobu nevyhnutne potrebnú realizáciu dĺela, ak d'alšiemu pokračovaniu prác
bránia mimorĺadne poveternostné podmienky, či iné Vplyvy spadajúce pod označenĺe"Vyššia moc''. Počas tejto
doby nie je zhotovitel'v omeškaní.

5.1

s.ł

6. Predmet zmluvy

6.1 Zhotovĺtel' sa zaväzuje dielo vykonať vo vlastnom mene' na vlastnú zodpovednosť a za

podmienok

dohodnuých v tejto zmluve.
6.2 Zhotovĺtel'vykoná dielo podl'a bodu č.15 'záväzná špecifikácĺa
6.3 Predmetom tejto zmluvy je dielo v tomto rozsahu, ktoý je uvedený v bode č. 15

7. Cena za dielo
7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za realizáciu predmetu diela tejto Zmluvy je stanovená v zmysle cenovej

j 10044-18
.ý podl'a zák'č. 18196 Zb.vo ýške ako je uvedené v prílohe tejto zmluvy.
DPH je určená podl'a v súčasnostĺplatných predpisov.
.3 Predmetná cena neobsahuje objednávateibm dodatočne požadované naviac práce a zmeny v technickom
rĺešení,ktoré budú ocenené jednotliými cenamĺ nad rámec uvedenej ceny diela.
8. Platobné podmienĘ

8.1 objednávatel'prehlasuje záväzne, že má na uvedené práce a dodávĘ zabezpečenéfinančnéprostrĺedky.
8.2 objednávatel'so zhotovitelbm sa dohodli na nasledovnom spôsobe úńrady cěny diela:
8.2.1 objednávatel'sa zaväzuje uhradĺťzálohovú platbu v čiasťke 0 € v terńíne äo
8.2.2 objednávatel' sa zaväzuje zvyšnúfakturovanú čiastku uhradiť v termíne splatnosti uvedenom

faktúre.

8.3

na

Dĺelo sa stáva majetkom objednávatelh úplným zaplatením zmluvnej ceny' Až do úplnéhofinančného

vyrovnania zostáva dielo majetkom zhotovĺtel'a.

8.4 V prípade neuhradenia

ktoĘkol'vek čiastky uvedenej v tomto článku zmluvy zo strany objednávatel,a v
dohodnutom termíne zhotovitel' nie je povinný začaťanĺ pokračovaťvo vykonáúaní diela, pounáto tak nie je
povinný dielo expedovaĘ prípadne vykonať montáž. oneskorená platba môže ovplyvnĺť konečný termin
ukončenia zhotoviovanĺa diela, prípadne jeho montáže s ým, že v tomto prípade oneskorenĺe zhotovitel'a nie je
porušením zmluvy zo strany zhotovitel'a a nebezpečenstvo vzniku štody znáśaobjednávatel'.

9. PodmienĘ zhotovenia die|a

9.1 Zhotovitel'vykoná dielo na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo.
9.2 Zhotovitel'vykoná stavebno-montážne práce v odbornej kvalite, podl'a platných STN a podmienok
realizačných projektov a podmienok tejto zmluvy.

10. Spolupôsobenie zmluvných strán

1o.l

Zmeny zadania môžu byť len také, ktoré rĺešianovo vznĺknuté technické problémy'
Zmeny v zadaní, o ktoých sa zástupcovia zmluvných strán dohodnú, budú riešenéna základe uzatvoreného
dodatku k pôvodnej zmluve.

1o.2

11. Záručná doba a zodpovednot za vady, servisné podmienĘ
11..1 Zhotovĺtel' zodpovedá za to, že predmet uZmluvy'' je zhotovený podl'a špecifikácie a podmienok ',Zmluvy''
a že
počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v te;to ,'Zmluve''.

11.2...Zhotovĺtel' posĘĺtuje objednávatelbvi na zhotovené dielo záručnú dobu v aĺžreoo mesiacov v prípade
v prípade dodávĘ bez montáže 24 mesiacov, a to odo dňa odovzdania dodávky. Záruka sa
nevzťahuje' na komponený, ktoré nevyrába zhotovitel' ale je dodaný v subdodávkach. Na tĺeto końponenty
sa
vzťahuje záručná doba poskytnutá ich ýrobcamĺ.
1.1.3 Záruku nie je možné..uplatniťna ýrobky, u ktoých došlo k mechanickému poškodeniu v dôsledku porušenĺa
všeobecných podmienok užívania, ktoré sú prílohou k dodaciemu lĺstu v deň odovzäania dodávky.
11.4 odstránenie skryt'ých závad uplatní objednávatel' a u zhotovitel'a písomnou reklamációu, bezodkladne prĺ
zistenízávady'
11.5 Zjavné vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní zhotovĺtel'odstráni v termíne dohodnutom v zápise
montáže dodávky,

na dodacom liste.

11.6 Zhotovĺtel' nezodpovedá za škody spôsobené na zariadení v dôsledku neodbornej obsluhy, ako aj vedomím

poškodením spôsobeným nedodržaním prevádzkorných predpisov a predpisov na obsluhu.
11.7 Pokial' dôjde ku škode, ktorá nevznĺkla zanedbaním si povinností objednávatel'a, hradí tieto v plnej
ýške
zhotovitel'.
l1.8 Reklamáciu uplatňuje objednávatel'bezodkladne, a to písomne alebo faxom na adresu zhotovĺteĺ'a.
11.9 Predmetom reklamácie nie je bežnénastavenie kovania spôsobené dozrievaním stavby vplyvom zosadnutia
materĺálorných vrstiev stavby.
Poznámka:
KomponenĘ na ktoré sa uzťahuje záruka poskytnutá ĺch ýrobcom - 24 mesiacov ( PVC profiĺy, kovanĘ kt,učky,
sklq dverové ýplne, parapetné dosky, žatúzĘsĺete protĺ hmyzu)

12. Vyššia moc

L2.|

Pre účelytejto "Zmluvy" sa za vyššiumoc považujúprlpady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť

zmluvné strany ako napr.: vojnouý stav, mobilizácia, povstanie,'živelnépohromy a pod.
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Ak sa splnenie tejto ''Zmluvy" stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá
.lude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu ''Zmluvy'' vo vzŤahu k prédmetu, cene a času
,nenĺa. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiumoc právo odstúpiťod ''Zmluvy". Účĺnty
odstúpenia nastanú dňom doručenĺa oznámenia.

13. osobitné ujednania
13.1 V otázkach, ktoré nie sú upravené v tejto ''Zmluve'' platia Všeobecné zmluvné podmienĘ, ktoré tvoria prílohu
k tejto.zmluve a príslušnéustanovenia obchodného zákonníka platného na územíSR. V prípade sporov medzi
zmluvnými stranami, ktoré nebudú vedieť vyrĺešiťzmierliým spôsobom, bude rĺešiťtieto spory v mieste a Vecne
príslušnýsúd Slovenskej republiky.

13.2 V prípade odstúpenia objednávatel'a od "Zmluvy'', alebo jej vypovedania, má zhotovitel' nárok na náhradu

skutočne a preukázatel'ne vynaložených nákladov spojených v súvislosti s plnenír.n tejto ''Zmluvy"

13.3 ''Zmluva'' je uzavretá okamĺhom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu ''Zmluvy'' doručený druhej
zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný.oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho pĘavĺla.
13.4 Menĺťalebo doplňať obsah Ęto ''Zmluvy'' je možnélen formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak
budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcamioboch zmluvných'strán.
13.5 K návrhom dodatkov k tejto ''Zmluve'' sa zmluvné strany zaväzujĹt vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od
doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je ýmto návrhôm vĺazaná strana, ktorá ho podala.
13.6 Táto "Zmluva" je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktoých jedno si ponechá objednávatel' a jedno

zhotovĺtel'.

14. ochrana osobných údajov

14.1 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasív zmysle zákona č' L22l2ot3 Z'z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré táto zmluva o dielo
obsahuje a/alebo, ktoré sú potrebné prĺ činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetlcých svojich informačných
sýstémoch'

l4.2Predávajúci sa zaväzu]e, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými
právnymĺ predpismi SR a že údaje, ktoré mu kupujúci posĘĺtne, slúžiaýlučne pre potreby predávajúceho śúvisiäce
s plnením záväzkov vypl'ývajúcich zo zmluvy o dielo. Tieto údaje nebudú dhlej posĘĄované tretím osobám, ani ĺnak
komerčne využívané'
14.3 Predávajúci zhromažd'uje osobné údaje o kupujúcich rnýlučne pre účelyspracovanĺa a tlače daňoých
dokladov, sociodemografické spracovanie a marketĺngové účelypredávajúceho. Registračnéúdaje o kupujúcicľr sú
zhromaždbvané rnýlučne na základe súhlasu so spracovaním registrácie fozĺckej álebo právnicke; osobý a iba v
prípade, kedy ich táto osoba sama predávajúcemu dobrovol'ne posĘrtne.
15. Popis diela, záväzná špecifikácia
Rozmery ýrobkov podl'a dole uvedeného sú záväzné pre obe zmluvné strany a akákolÝek iná dokumentácia pre
uýrobĘ predložená objednávatelbm je neplatná. Rozmery môžu byť upravené iba na základe dodatku potvrdeného
oboma zmluvnýmĺ stranami (objednávatelbm i zhotovitelbm)
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Množstvo
L

ffi+-l-l

1 kus

Cena bez
zl'avy €

Popis

Zl'ava

|DEAL 4000

140X03 80 mm Vľavo
'ĺ40X03 80 mm Hore
140X03 80 mm Vpravo
269060@AÖ-4 20 mm Dole
Krídlo: Systém Kovanie
140X35 zAPv
140X35 zALv

1680

Celková cena
€

Dvere vchodové štulp l'avé otv.von

Systém: ALUPLAST
ProfiI rámu:

l-H
1610

Jednotková
cena €

o/o

Výška kľučky:
't020 mm

Farba ext./int.: moreiche/biela
Zasklenie : 6 - Výplň 24mmbiela/dekor
Priečka: 4 * Sklodeliaca priečka 140x41 84mm vsD, id4000
Rozšírenie:

bezŽel.
bezŽel'
bezŻel.
RozŠ.profil 1Smm bezŽel.

140205 Rozš.profil 35mm

140205RozŠ.profiĺ35mm
140205 Rozš.profil 35mm

140209

Tesnenie: Čierna
Odvodnenie: dopredu/vorne

MontáŽ:

kotvy

Rozmer:

1680 mm x
0.00
2459,33

U*

1 kus

hodnota:

1 kus

Ż

3

4

1 kus

1 kus

1 kus

Hore

Vpravo
Dole

2240 mm
45,00

o/o

1352,60

1352,60

45,O0

o/o

33,43

33,43

Samozatvárač biely TS4000 s ramenom komplet
45,00
136,35

136,35

kl'učka/gul'a London bronz
60,78

1 kus

Vl'avo

247,9I

o/o

Vložka 45/55 ID4000 vstupné dvere
Maximálna možná šírkasvetlosti prechodu
hlavného krídla 93omm!

DemontáŽ vstupných dverí
Netto cena bez DPH.
Ż9,00

29,0O

140,00

140,00

25,00

25,00

MontáŽ vstupných dvojkrídlových dverí
Netto cena bez DPH.

Likvidácia odpadu
Netto cena bez DPH.

Medzisúčet:
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: I0044-LB

5

Množstvo

Popis

7,940 m

Murárske práce.
Netto cena bez DPH.

Cena bez
zl'avy €

Zl'ava

Jednotková
cena €

o/o

Celková cena
€

Medzisljčet:

1716,38

12,0o

6
1-- -.

1 kus

@_

o_

o

o
o

o
o

N

N

Dvere vchodové pravé otv.von

Systém: ALUPLAST
Profil rámu:

|DEAL 4ooo

140X03 B0 mm Vtavo
140X03 B0 mm Hore
140X03 .. B0 mm Vpravo
269060@A0_4 20 mm Dote
Kríd|o: Systém Kovanie
140X35 zAPv

o-

o
N
ĺ 180

|ł_.---]l
1250

94,O9

Výška kľučky:

ĺÓzo mm
Farba ext./int.: moreiche/biela
Zasklenie : 3 - Výplň Z4mmbiela/dekor
Priečka: 2 * Sklodeliaca prieěka 140x41 84mm
vsD, id4000
Rozšírenie:

140205Rozš.profil35mmbezŽel.

140205Rozš.profil35mm
119?95-Rozš.profil 35mm
140209 RozŠ'.profil 15mm
Tesnenie: Čierna

Odvodnenie:

bezŽel.
bezżel.
bezŽel'

-

Vl'avo

Hore
Vpravo

oble

dopredu/vorne

Montáž: kotvy
Rozmer:
Uw

1 kus

1250 mm x
0.00
1635,40

hodnota:

1 kus

45,00

o/o 899,44

45,00

o/o

kl'učka/gul'a London bronz
60,79

1 kus

2350 mm
Bgg,44

33,43

33,43

Samozatvárač biely Ts4ooo s ramenom komplet
45,00
136,35

136,35

o/o

247,91

Vložka 45155 ID4ooO vstupné dvere

šírkasvetlosti prechodu krídla lo2omm.
7

B

1 kus

1 kus

DemontáŽ vstupných dverí
Netto cena bez DpH.

29,00

29,00

100,00

100,00

MontáŽ vstupných jednokrídlových dverí
Netto cena bez DpH.

MedzisÚčet:
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3008,68

',: L0044-L8
MnožsWo

Popis

Cena bez
zl'avy €

Zl'ava

o/o

Jednotková
cena €

3008,68

Medzisúčet:

9

1 kus

10

7,200 m

Skupina

tovaru

Likvidácia odpadu
Netto cena bez DPH

Ż0o/o

V Podvysokej dňa

Zlava

o_i'Ô}.ąo,g

IŻ,00

86,40

Cena po zľave
259í'60 €

o/o

-45,00

20,00

..

25,00

Murárske práce'

VýrobkylErzeugnisse Cena bez zľavy
4712,11ę

čiastka s DPH

25,00

Netto cena bez DPH

Suma celkom po zlhve
Suma netto
DPH

Celková cena
€

o/o

\ nsxogŠe, rĺ:\

3120'08 €
3120 08 €
624,02€
3744.,lo €,

'ŕl eo€

