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uzavretá podľa ustanovení Obchodného zákonníka
medzi

Zhotovíte!': OKENNÉ CENTRUM spol . s. r. o.
Južná trieda 78 040 01 Košice
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. Košice
IČO: 36199010
IČ DPH: SK 2020060295
Refistrácia v OR: OS Košice, odd.SRO, vložka 11685/V
tel.fax: 055/6224435, tel:055/6224498, fax:7299030

Obi ednáváteľ:

IG€>:31256481
Školský poľnohospod.podnik, n . o
IČ DPH:SK2021710592
Hlavná 339

07664 Zemplínska Teplica -

ZoD / stavebné práce /

č. OC6884 list č: l

Projekt č.: Vybavuje/ZoD: Tel.zákazníka : dát. návrhu:
OC6884 Ing.Jakabova 0905358091 06.11.2012

na základe odsúhlasenej cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorú
spracoval podľa špecifikácie objednávateľa sa obe zmluvné
strany dohodli podľa §262 Obchod, zákonníka a §§ 536 a naši.
Obchod. zákonníka č.513/1991 Zb. na podmienkach a dodaní
nasledujúcich výrobkov resp.služieb:
Profil:SALAMANDER Streamline 5 komorový
Termín dodania : 4/5 kalend. týždne od úhrady zálohy
zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že prevzal návod na
obsluhu plastových okien a opatrenie na zamedzenie konden-
zácie vodnej pary
objednávateľ poverí bytového dôverníka /správcu/, aby prevzal
výrobky po vykonaní diela a pracovníkmi firmy dodávateľa
bol zaškolený o údržbe a funkčnosti daného výrobku.
V prípade dodávky vchod.dverí s elektrozámkom jeho zapoje-
nie nie je súčasťou dodávky.

póz.č. množstvo označenie ' cena/ks celkom
EUR EUR

l l ks l - dielny výrobok
Otváranie : vchodové pravé

/ l Zasklenie : PVC platňa stabil
/ 2100 s oceľovou vložkou

J Farba : 654 Biela
rozmer: 850 / 2100 864.00 864.00

S50

prevod : 864.00
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póz.c. množstvo označenie cena/ks
EUR

celkom
EUR

prevod : 864 . 00

5.9 m Demontáž pôvodných okien - drevo,
plast
zdvojené okná v panelových domoch

3

4

l ks Montáž dverí

10 .00

70 . 00

5.9 m Murárske práce -'oprava poškodené-
ho ostenia suchou omietkovou zme-
sou Baumit do pôvodného stavu
/v cene je aj osadenie u nás zakú-
pených parapetov/ ' 10.00

59 . 00

70 . 00

59. 00

Hodnota dodávky bez DPH

Hodnota dodávky celkom

+20 % DPH

1052.00

210.40

1262 .40

Termín plnenia:
Termín dodávky je uvedený v úvode. Jeho platnosť je podmie-
nená úhradou zálohovej faktúry v termíne jej splatnosti a
súčasným vrátením jednej kópie potvrdenej ZoD.
Oneskorenie úhrady, resp. vrátenia ZoD oprávňuje zhotovíte-
l'a k zmene termínu plnenia.
Za termín plnenia dodávky sa považuje termín expedície zo
skladu zhotoví teľa, v prípade dodávky 's montážou termín
začatia montáže podľa preberacieho protokolu, ktorý
zhotovíte!' vystaví a objednávateľ potvrdí.

Platobné podmienky:
Objednávateľ uhradí dohodnutú zálohu oproti faktúre,ktorá
je prílohou tejto zmluvy do 5 dní od jej vystavenia.
Vyúčtovanie dodávky uhradí objednávateľ oproti faktúre do
14 dní od jej vystavenia.

Omeškanie a sankcie:
Pri omeškaní objednávateľa s úhradou zálohovej platby o
viac ako 30 dní je zhotoví teľ oprávnený odstúpiť, od ZoD.
Pri omeškaní objednávateľa s úhradou vyúčtovania uhradí
zmluvnú pokutu vo výške O,05% z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
Pri omeškaní zhotoví teľa s plnením zmluvy, uhradí
zmluvnú pokutu vo výške O,05% z hodnoty nedodaných
výrobkov a prác za každý deň omeškania.

Garancie:
Zhotoví teľ poskytuje na výrobky - plastové okná a montáž
záruku za akosť, v trvaní 60 mesiacov a na doplnky /para-
pety, žalúzie, murárske práce/ záruku v trvaní 24 mesiacov
odo dňa ich dodania zhotoviteľom.
U žalúzií je dovolená tolerancia "šikmý chod" 5 mm.
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Zhotoviteľ neručí za vady zapríčinené nesprávnym používa-
ním výrobku, resp. zásahom do jeho konštrukcie alebo
osadenia bez súhlasu zhotoví teľa.

Práva a povinnosti zmluvných strán:
Zhotoviteľ je poviný najmä:
- vykonať dielo v dohodnutom čase, rozsahu a kvalite,
- dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy
- poučiť svojich zamestnancov o predpisoch o bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci platných v priestoroch objed.

- dbať na to, aby počas výkonu prác nedošlo k poškodeniu
majetku ohjednávateľa, resp.majetku tretích osôb.

Objednávateľ je povinný najmä:
- vykonané dielo prevziať,písomne potvrdiť protokolom o
odovzdaní diela,

- sprístupniť miesto dohodnuté ako mie.sto dodania a vyko-
nania diela a včas vykonať dielor

- riadne a včas platiť dohodnutú cenu za dielo, resp.
zálohu na cenu za dielo

- umožniť zhotovíteľovi riadny a nerušený výkon prác,
Záverečné ujednania:
Zmluva o dielo bola vyhotovená v dvoch orogináloch, z kto-
rých každá strana obdržala po jednom. Všetky prípadné zme-
ny tejto zmluvy musia byť vyhotovené písomnou formou oboj-
stranne potvrdeným dodatkom k tejto ZoD.

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: /J-- '?''•
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