Zákazka číslo: 672031, Obec Dubová, Hlavná 39, Dubová 90090(prevádzka ŠJ pri MŠ)
Termín dodávky: podľa požiadaviek odberateľa bude dielo realizované počas letných prázdnin.
Zálohu uhraďte na základe preddavkovej faktúry, ktorá je súčasťou zmluvy, na účet
číslo 262 406 1329/1100 (IBAN: SK73 1100 0000 0026 2406 1329).
Splatnosť konečnej faktúry je 7 dní od prevzatia tovaru, alebo podľa dohody. Tovar sa považuje za
prevzatý podpisom Preberacieho protokolu.
Montážne práce zahŕňajú: zameranie, demontáž okien,, montáž okien, montáž parapetov , murárske
vysprávky, odvoz a likvidácia starých , doprava.
Montáž konštrukcií odporúčame vykonať v súlade s platnou normou STN 73 3134, ktorá bazíruje na
utesnení montážnej škáry hydroizolačnými páskami, ktorá nie je zahrnutá v cene montáže. Montáž
pomocou hydroizolačných pások je príplatkom k cene montáže a to 6,-€ bez DPH/bm. V prípade, ak
montáž podľa normy neakceptujete, je nevyhnutné Vás upozorniť na riziká vyplývajúce z montáže bez
hydroizolačných pások:
- zatečenie zrážkovej vody do montážnej škáry a jej následný priesak do interiéru
- difundácia vodných pár do montážnej škáry z interiéru a ich následná kondenzácia v škáre
Obe situácie môžu mať za následok priesak vody do interiéru, znefunkčnenie tepel. izolácie v montážnej
škáre, zníženie povrchových teplôt na škáre i na profile, následnú kondenzáciu vodnej pary a vznik
plesní. Pri montáži bez izolačných pások dodávateľ na tieto vady záruku neposkytuje.
Poznámka:
Cena diela: 3 823,25 €
Záloha na plastové výrobky je 1 911,- € (50% z ceny diela). Zvyšok sumy bude vyplatený
objednávateľom po dodaní tovaru.
Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa: Stanislav Kyrinovič, Stanley, Podhorská 11,
Dubová 900 90.
Dohodnutá cena montáže platí za predpokladu, že montáž bude rovnaká ako pri vypracovaní objednávky.
V cene nie sú zahrnuté:
- ceny dodatočných výkonov, ktoré bude potrebné vykonať na základe zákonných ustanovení alebo
úradných nariadení
- náklady na objednané dodatočne výkony a materiály podľa osobitných prianí objednávateľa, pokiaľ ešte
nie sú predmetom tejto objednávky
- náklady vzniknuté v dôsledku prestojov a prerušenia zhotovovania montáže
- poplatky za využitie verejných priestranstiev potrebné pri vykonávaní montáže (napr.dočasné užívanie
miestnej komunikácie).
V prípade zrušenia objednávky zo strany objednávateľa po uhradení zálohovej platby si dodávateľ
vyhradzuje právo na ponechanie zálohy v plnej výške.
V prípade omeškania dodávky sa dodávateľ zaväzuje znížiť celkovú cenu okien o 0,05% za každý deň
omeškania.
Ak montáž nevykonávajú školení pracovníci našej firmy záruka sa vzťahuje len na materiál výrobkov, nie
na funkčnosť výrobku po namontovaní, prípadne neskoršej nefunkčnosti, vyplývajúcej z neodbornej
montáže.
ZMLUVA:
Účel zmluvy: Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje vo vyššie uvedenom rozsahu, kvalite a termínoch
dodať výrobky a objednávateľ sa zaväzuje výrobky osobne prevziať a to v dohodnutom termíne a zaplatiť
dohodnutú cenu.
Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je demontáž a montáž okien, parapetov (ŠJ pri MŠ) pre
objednávateľa, v zmysle tejto zákazky.
Zmena parametrov montážnych prác: V prípade, ak si zmena parametrov montážnych prác vyžiada
uskutočnenie prác dodávateľa navyše než ako by to bolo v prípade vynaloženia prác podľa tejto zmluvy,
zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi čiastku 10,-€ bez DPH za každú vynaloženú hodinu práce
navyše.

Sankcie: V prípade oneskorenia odovzdania predmetu tejto zmluvy uhradí dodávateľ objednávateľovi
pokutu vo výške 0,05% z hodnoty diela za každý deň omeškania.
V prípade oneskorenej úhrady faktúry je povinný objednávateľ uhradiť dodávateľovi poplatok
z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty neuhradenej faktúry za každý deň omeškania.
Záručné a servisné podmienky: Záručné podmienky a návod na údržbu a ošetrovanie výrobkov sú
uvedené v záručnom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Podmienky výstavby: Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby boli na mieste kde sa bude dielo
vykonávať dodávateľovi k dispozícii prípojky k rozvodom elektrického prúdu na 380V/16A a 220V/16A,
vodovodná prípojka.
Dodávateľ bude oprávnený využívať na účely vykonania diela elektrickú energiu, vodu bezplatne.
Záverečné ustanovenie:

Túto zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť po dohode zmluvných strán formou písomných
dodatkov, ktoré budú podpísané obidvoma zmluvnými stranami.

Všetky vzájomné právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v tejto
zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi
Slovenskej republiky.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že je uzavreli z vlastnej vôle,
určite, vážne a zrozumiteľne.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma stranami.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch z toho každá strana obdrží jeden exemplár.

V Dubovej dňa 18.5.2017
Podpísané v.r.
Objednávateľ:................................................
Starosta obce Dubová
Ľudovít Ružička
Zverejnená:
Účinná :

19.5.2017
20.5.2017

podpísané v.r.
Dodávateľ:............................................
STANLEY
Stanislav Kyrinovič

