
Z M L U V A O DIE L O Č. 2581/2011

Na dodávku plastových okien a doplnkov uzavretá podl'a § 536 obchodného zákonníka
číslo 513/91 Zb .•

l. Zmluvné strany

1.1. ZHOTOVITEĽ: Roman Raučina o.z, Slovaktual PE
Februárová 1478/2
95801 Partizánske

Živnostenský register Č. 340-20905

Bankové spojenie:
č.účtu:
IČO:
IČDPH:

2001913951/0200 VUB Nitr.Pravno
41 849418
SK1033185846

1.2. OBJEDNÁVATEĽ: Obec Žabokreky nad Nitrou,
Obecný úrad
95852 Žabokreky nad Nitrou 216
Ing.Otakár Sneženka-starosta obce
00311375

Kontaktná osoba:
IČO:

II. Predmet zmluvy

2.1. Miesto stavby:. Materská škola ,Žabokreky nad Nitrou.

2.2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je:
- cenová ponuka Č. -2581/2011 zo 7.7.2011

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.3. Predmetom tejto zmluvy je výroba a montáž plastových okien a balkónových dverí
podľa ponuky Č. - 2581/2011 zo 7.7.2011

III. Lehoty plenia

3.1. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. Rozsah
spolupôsobenia objednávateľa je daný platobnými podmienkami.



IV. Cena

4.1. Cena za zhotovenie jednotlivých časti predmetuje stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona o cenách.

Plastové okná a doplnky :
Cena 6815,03 Eur
DPH 20% 1 363,01 Eur
K úhrade 8 178,04 Eur

Montážne práce prevedie Firma- Dušan Šujan,Poluvsie 253, ičo-432 713 59
Č.účtu-252822195110200

Cena za kompletné práce- 3142,70 Eur

Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry,
ktorú zhotoviteľ vystaví po odovzdaní diela. Splatnosť faktúry na základe splátkového
kalendára : do 10 dní.

4.2.

V. Podmienky vykonania diela

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať plastové okná do 25 prac. dní od podpísania a doručenia
zmluvy objednávateľom. Montáž podľa poveternostných podmienok.

5.2. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením
a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi.

VI. Zodpovednosť za vady - záruka

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré sami ani v spojení s inými nebránia
plynulej a bezpečnej prevádzke. .

6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku po dobu 5 rokov na fyzikálne vlastnosti
profilov, 24 mesiacov na izolačné dvoj sklo.

6.3. Zhotoviteľ v lehote 20 pracovných dní od písomnej reklamácie odstráni vady, resp.
dohodne v tejto lehote spôsob odstránenia nedostatkov na vlastné náklady zhotoviteľa.

VII. Povinnosti zhotoviteľa
7.1. Odovzdať dohodnutú dodávku včas bez nedostatkov vecných alebo právnych.

7.2. Vybaviť v určenej lehote prípadné reklamácie.
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7.3. Penalizácia nie je povinnosťou zmluvných strán.

VIII. Povinnosti objednávateľa

IX. Záverečné ustanovenia

8.1. Prevziať dielo.

8.2. Zaplatiť finančné čiastky v určenom termíne.

8.3. V prípade nedostatkov, tieto oznámiť zhotoviteľovi a spolupracovať pri ich odstránení.

8.4. " Klient svojim podpisom potvrdzuje, ze bol pouceny o moznej zmene vnutornej klimy priestorov,
kde boli zabudovane nove plastove okna. Kedze tieto su vyrazne tesnesie ako stare/predchadzajuce okna
je potrebne prisposobit navyky tykajuce sa kurenia a vetrania tak, aby nedoslo k vzniku piesni dosledkom
vysokej vlhkosti v danej miestnosti. Klient bol upozorneny ako ma spravne vetrat a kurit a je si vedomy,
ze nedodrzanim tychto pravidiel ohrozuje nielen kvalitu samotnej stavby, ale aj svoje zdravie."

9.1. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpi, bez zavinenia
druhej strany je odstupujúca strana povinná druhej strane uhradiť penále vo výške
20% z ceny predmetu plnenia, pričom odstupujúca strana je povinná vykonať všetko
preto, aby druhá strana neutrpela žiadnu ujmu.

9.2. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

9.3. Prípadné zmeny alebo naviac práce požadované objednávateľom budú zapísané a stanú
sa podkladom k ďalšiemu jednaniu a následnej fakturácii vykonaných prác.

9.4. Obe zmluvne strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ustanoveniam tejto zmluvy
Porozumeli a jej obsah bol obojstranne prijatý za záväzný.

9.5. Nedeliteľnou prílohou tejto ZoD sú príloha: c. p. Č. 2581/2011 zo 7.7.2011

9.6. Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá zhotoviteľ
a jednu objednávateľ.

9.7. Na ostatné vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa vzťahuje ustanov
obc ého zákonníka.

V Partizánskom dňa: ob.!, r. oú) 17
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