uzavÍetá pod|'a občianskeho zákonníka medzi
Č|ánok |'
ZmIuvné strany
t. ogJEot.|Ávlteť

:

Obec Batizovce
x,,
stu rova zv
059 35 Batizovce

|Čo; 003261 19
|Č DPH:

Zápis: obchodný register okresného súdu Prešov,
V|oŽka čís|o:

zodp. za podpis ZoD: |Van Cičmanec
zodp. za technicko - organiz' zá|.: t.ubomír Šo|tís
Bank.spoj.: 25623562/0200 VUB Svit

2.

zHoToVlTEť ;

FENESTRA Sk, spol. s r.o.
Zast: lng. Jozef Pavol - konatel'
Priemyse|ná 17
953 00 Z|até Moravce
|Čo: 36 521 451
|Č DPH: SK 20 20 14 59 63
Zápis: obchodný register okresného sÚdu Nitra'
VloŽka čÍsIo:10369/N

Na základe Vzájomnej dohody sa zm|uvné strany dohod|i' Že:

Č|ánok ||.
Predmet plnenia
,l' Popis predmetu dodáVky:
zhotovite|' podl'a poŽiadaVky objednáVate|'a technicky pripraví, VyrobÍ' dodá a namontuje Výrobky podla
nasledujúcej Špecif ikácie:

- profi|ový Systém

:

REHAU Euro 70 (S-komorový) (stavebná hibka 70mm ) - po|'2.
REHAU BrD AD -dverný (S-komorový) (stavebná h|bka 70mm ) pol.1

-

zasklenie:

. k|'učky:
- parapety:

.

biela
CIimap|us u|tra N 4-16-4 číress (swisspacer), ug ='1,,l N
po|.2.' sendvič bie|y 24mm - po|.1.
bie|e - po|.2., k|'učka/k|'učkabie|a 11312246 - po|.1 .
VnútornékomÓrkové PVC bie|e' vonkajšíA| biely - po|.2'

2' Tabu|'ka technickej a cenovej Špecifikácie predmetu zmluvy:

Zod Č': 5642333

Wm,K-

lil fenestra sk
NA.

DVTRE.

Platnost' od

FASADY

'. A.-/*"yýI9!!u
Po|oŽka

Rozmer PoČet cena

Typ

Vchodové dvere JKR Von otváravé 955
pravé' Výplň: sendvič bie|y 24mm,

.,

k|'učka/k|'uČkabie|a

30mm, kovanie R4

1

.2.2010

Revízny stav:

x

za kus

kusov

Cena spolu

2 025

|\4ontáŽ

spolu

380,79

LoNDoN

1465x

Okno JKR OS

1 440

124,25

69,72

montáŽ:
DPH20%
s daňou:
a

-q,/

dgpE !v-i

2
2

Rozmer PoČet Cena

Typ

PoloŽka

Paíapet Al bie|y (hrúbka

1,6-

Par' Vnút' komÓrkový PVC

za kus

kusov

x 1 465
300 x
1475
300

2

21

'

Cena spolu

montáŽ:

20%

(Jio'.tá.ňaíň
!ámu)''!|e'V'9'!L!q!9q9!s|s
ňur vyspravtiý |povrcňóvá
jemnou

s.pou oez

o.eH

_._"".
..' .
--- _.-*

61

ceru spou s oFH

i

'Úpíava hrubou a
omietkou), Vrátane osadenia
VnÚtorných parapetov
odvoz staých okien
doprava (dodáVka

"nolJíŽgui-z g Tslgj

MontáŽ
spolu

I

cena s daňou:

oéňontáž

1

881

15'66 nezahrnuté

2

*-.*.;Ňó.íi'ě'ňaia;á;;;.i'Ň'-';*a

734.77

42,50

,25

a

:

1

I

nezahrnuté|
i

ňezahrnutél

nezahrnuté

Zdarma

i9

č|ánok l||.
Cena dodávky
objednáVateI' odoberie uVedený predmet zmIuVy a uhradÍdohodnutéceny:

1.

Predmetom plnenia ZoDje dodáVka Výíobkov a dop|nkov' ktorÚ prevedie zhotovite|,' a|ebo nim poverená
fjrma' objednáVate|' sa zavázuje uhradit' dohodnutÚ cenu Výrobkov a to celkom bez DZPH sumu'
687,45 €'
2 Predmetom p|nenia ZoD nie je demontáŽ Výrobkov.

3'

Predmetom p|nenia ZoD

je

montáŽ výrobkov' ktorÚ prevedie zhotovite|', a|ebo ním poverená firma'

objednávate|'sa zavázuje uhradit, dohodnutÚ cenu montáŽe a to ce|kom bez DZPH sumu:
108,80 €.

Zod Č': 56A2333

E

sk
fenestra
FA5ADY
A. DVIRE.

P|atnosť od

1

'2'20,10

Revízny stav:

1

Predmetom p|nenia ZoD nie sÚ murárske VyspráVky Výrobkov'
Predmetom p|nenia ZoD nie je odvoz Výrobkov.

5.

aj zodpovedajúcu DZPH V ob]eme
sÚ|ade s p|atnými predpismi uhradí objednáVate|' sÚČasne s cenou die|a
20 % z dohodnutej ceny, t.J. v hodnote:

6'. V

159'25 €.

7. Zmena ceny:
c"nu Joi"áň"nÚ

V

zmys|e bodov 1 - 6 moŽno meniť iba V nasledovných prípadoch:

výrobkov zo strany objednáVatela.
a./ dohodou oboch strán v prípade zmeny technickej Špecifikácii
prác predmetu dodávky'
imenu 1e moŽné urobit, na]nesŘÓr 3 ýŽdne pred zahájením montáŽnych

TakÚto

zameraním staveb. otvorov budú zistené V
b./ iednotstranne zo strany zhotovitel,a V pripade, Že skutočným
rozmeroch Výrobkov VáÓŠie odchýlky ako 5 cm.

pripade:

c'l jednostÍanne zo strany zhotovitel,a V
l:' -]^.:+^l'ňÁrr^ plnenia
^|
''' ' dňu' zdanitel'ného
. žmeny sadzby DzPH Vzt'ahujúcej sa na predmet p|nenia.tejto zm|uvy ku
preukázatelného
dňu
ku
opatrení
. pri zvýŠenÍateoo zaveoeňi noí1i"n .ótny"n, resp' inýcň dovozných
zmluvy
te'lto
dovozu materiálu o Viac ako o 5 % oproti stavu p|atnému V deň uzavretia
dÓVodov' sa
PráVo zhotoviteÍa na jednostranné zvýŠenie ceny dodáVky diela podla horeuvedených
okamihu'
k
tomuto
a
s|uŽieb
Výrobkov
n"u'i"nup na uŽ rea|izoianý objem dodáVok

Č|ánok |V.
Čas a miesto p|nenia
1

.

V nas|edovnom termine:
Zhotovite|, sa zavázuje Vyhotovit' a dodat, predmet teJto zmluvy

- začiatok montáŽe: 24.5.2012

.

ukonČenie montáŽe: 01'6'2012

2. ZmIuvné strany dohodli miesto p|nenia zmIuvy:

siavby:
kontakt:

- miesto
-

63. poŽiarna zbrojnica' Batizovce
Šo|tís,0944/009 586 - p'- Durány
427-p.
o9o7/181
u|. ŠiÚrova

pripravenost' potrebnÚ k
3' Terminy p|nenia sú pre zhot;;iie|'a závazne, ak objednáVatel zabezpeči stavebnú
výrobkov. V prÍpade
zameraniu stavebných otuo1Ň. u pi"o"tinu' min. á tyzdne pred termínom montáŽe
rozmery z

obe strany
nepripravénosti, resp. iných oko|ností zabraňujúcich zameraniu, odsúh|asia
zanejenie
neumoŽňujÚ
ktoIé
"u"éu.e;
projepovej d.oťumentácie. V prióaoe prob|emov na strane objednáVatel'a,
termínu
náhradného
práVo
urČenie
na
iloi11áznvJn prác pod|.a rmtuvnýcn terminov, si vyhradzuje zhotovite|'
zahájenia montáŽnych prác.

platbu V dohodnutom termine'
4' Termíny p|nenia sÚ pre zhotovitela záVázné' ak objednáVate| uhradízálohovÚ
zálohovej p|atby.
úhrady
omeŠkania
piedíŽený
o
dni
p|nenia
zm|uvy
v opaenbm prípade bude termín

5'

Vzniká práVo na
Ak objednávate| neuhradí zá|ohovú platbu do 30 dní po podpísaní zm|uvy, zhotovite|'ovi

odstÚpenie od zmIuvy'

Č|ánok V.
podmienky
a dohodnuté zmIuvné pokuty
P|atobné
a montáŽ:

D?HZ1%

159

S daňou (€):

1' cena die|a bude sp|atná nasledovne:
-

zálohová p|atba'..''.''..''.''..

Zod Ó': 56A2333

660'00 €.

fenestra sk
A DVERE

P|atnosť od

1

.2.2010

Revízny stav:

I.ASADY

1

Splatnost' p|atby do'l0 dníod dátumu Vystavenia faktúry oproti faktúre zhotovite|'a.
- koneČná p|atba'..''..''..''...''.'''.''..''..295'50 €'
Splatnost' platby do 14 dní od dátumu Vystavenia faktúry oproti faktÚre zhotovite|a'

2. V prípade sk|zov V stavebnej pripravenosti k termínu montáŽe' ktorá neumoŽní nástup na montáŽ v zmIuve
dohodnutom termíne, Vzniká zhotovjte|,ovi nárok na fakturáciu Výrobkov V p|nej VýŠke pod|'a predmetu
zm|uvy' MontáŽne a prípadne jné práce dohodnuté V tejto zm|uve' budÚ Vyfakturované aŽ po ich Vykonaní'
sp|atnosť faktÚr do 14 dní od dátumu Vystavenia faktÚr oproti faktÚram zhotovite|'a'

3' Za deň zap|atenia zá|ohovej, resp' koneČnej p|atby' sa povaŽuje deň pripÍsania prÍs|uŠnejČiastky na účet
zhotovitel'a.

4. objednáVate|' má práVo na nasledovné zmluvné pokuty:

- pri omeŠkanízhotovite|'a s p|nením predmetu zm|Uvy z jeho Viny, poskytne zhotovite|' z|,avu z dohodnutej
ceny bez DZPH Vo VýŠke0,05 % za kaŽdy deň omeŠkania. Do času omeŠkania sa nezapoČítavačas' po
ktoli' bo| objednáVate|'

V omeŠkanÍpri Úhradách zá|ohových platieb.

5' Zhotovitel' má práVo na nas|edovné zm|uvné pokuty:

- v prípade jednostranného odstÚpenia od zmIuvy zo Strany zhotovite|'a z dÓVodu neuhradenia zá|ohovej
platby do 30 dnÍ po podpise zm|uvy' je objednáVate|' povinný uhradit' zhotovite|ovi 20 % z hodnoty výrobkov

a s|uŽieb bez DZPH.

- pri omeŠkanÍobjednáVate|'a s Úhradou faktúr o Viac ako 21 dnÍ od |ehoty sp|atnosti, uhradÍ objednáVate|,
zhotovite|'ovi sankčný pop|atok Vo Výške 0,05 % z d|Žnej sumy, za kaŽdý deň omeŠkania'

č|ánok V|'
Dodacie podmienky a odovzdanie diela
1' objednávate|' je povinný poskytnÚt, zhotovite|'ovi zadanie Špecifikácie Výrobkov' ktoré presne popisuje tvar,
funkČnost', počet a dop|nkovÚ Výbavu Výrobkov' zadaním Špecifikácie Výrobkov je projektová dokumentácia
a|ebo Zápis medzi objednáVate|'om V ktorom obe zm|uvné strany potvrdia popis výrobkov'
'

2' Rozmery otvorov pre montáŽ Výrobkov budú totoŽné s rozmermi otvorov, ktoré bo|i Zadané objednáVate|'ovi
pre Vypracovanie cenovej ponuky a tejto zmIuvy' Korekciu rozmerov Výrobkov mozno urobit'po obo.Jstrannej
dohode na základe skutočnéhozameranla stavebných otvorov zhotovite|'om.
3. V prípade, Že objednáVatel, nemÓŽe ku dňu podpisu tejto zmIuvy presne určiťrozmery stavebných otvorov'
zhotovitel, je povinný vykonat' zameranie otvorov po písomnej a|ebo te|efonickej VýzVe objednáVate|'a.
objednávate|. pri tom musÍ reŠpektovaťzásady pod|'a č|' |V'' bod 3'

4. objednáVater umoŽní zhotovitel,ovi prístup k otvorom a zabezpeči Vo|'ný priestor pri otvoroch pre montáŽ
počas pInenia zmIuvného diela.

5. ostenle stavebných otvorov musí svo.jim tvarom a kva|itou materjá|u vývorit'dobré podmienky na dostatoěné
ukotvenie p|astových Výrobkov. V opačnom prípade vzniká zhotovite|'ovi nárok na odstúpenle od p|nenia
zm|uvy V p|nom rozsahu a na náhradu VŠetkých škÓd.

6' Zadanie Špecifikácie Výrobkov
7

. Zápis o zameran

je prí|ohou tejto zmIuvy.

í Výrobkov je prí|ohou tejto zmluvy'

8' obe strany sa dohod|i, Že poČas p|nenia predmetu zmluvy sa VŠetky zmeny a odchý|ky od normáIneho
priebehu p|nenia týkajúce sa Óasu p|nenia, kvality p|nenia, komp|etnosti p|nenia' podmienok skladovania'
manipu|ovania

den

9'

n

íku.

a

montáŽe Výrobkov, budÚ ZachytáVať, evidovat'

Zhotovite|'sa zavázuje zúčastňovat'sakontro|ných

a

dní pokiar bude na

spo|očne odsÚh|asovat,

v

stavebnom

kontro|né dni pozvaný.

10. Zhotovite|' sa zavázuje zabezpeÓ|t, odsÚh|asovanie dodáVok Výrobkov podpisovaním a preberanÍm dodacÍch
listov na Výrobky'

Zod Č': 56A2333

fenestra sk
0KNA. DVERE FAsÁDY
l"E

Platnost' od 1.2.2010
Revízny stav: 1

11.

Namontovanim výrobkov do stavebných otvorov a podpisaním samostatného preberacieho protoko|u na
základe etalÓnu kva|ity sa objednáVater stáVa uŽÍVate|'om die|a a zodpovedá za poŠkodeniedie|a'
Zhotovite|'oVi na zák|ade samostatného preberacieho protokoIu Vzniká práVo ná vystavenle LoneČnej faktÚry'

12'V|astníkom die|a sa objednáVate|' stáVa aŽ po úplnom uhradení die|a podl,a dohodnutých postupov V tejto
zmluve.

13'Ak.predmet p|nenia ZoD je určený pre novostavbu a jzolačnédvojsk|o v dodáVke má koefjclent prestupu
tepla Váčšiuhodnotu ako k = 2,0 Wlm2K, je povinný zhotovite|, oboznámit' objednáVate|'a s technickou
normou č' STN 730540 zmena č' 5' ktorá stanovuje poŽiadavky na tep|otechniku novostavieb. Podpisom
zmluvy objednáVate|, potvrdzuje, Že bol s uvedenými predpjsmi oboznámený a sÚh|así s rozporom V
Špecifikácii dodáVky oprotj uvedenej norme.

14.zákaznik bol oboznámený s odporÚČacou normou STN 733134' ktorá hovorí o spÓsobe montáŽe a Vyp|není
priestoru medzi rámom okna a ostením' Podpisom zmluvy objednáVate|' potvrdzu]e, Že bol
s uveáenými
predpismi oboznámený a súhIasí so zák|adnou montáŽou bez ,,paropások''.

Č|ánok V||.
Záverečné podmienky
1'

Zhotovitel' poskytuje od odovzdania die|a objednáVatel'ovi preberacÍm protokolom' záruku v trvani;
60 mesiacov na Výíobky, 24 mesiacov na dop|nky a práce

2'

Prílohou zm|uvy je náVod na obs|uhu a údrŽbu Výrobkov.

Článok V|||.
Všeobecné ustanovenia:
1' Zm|uvné strany sa zavazujú spo|upracovat, a
Vyp|ýVajÚcich zo zm|uvy

2'

poskytovat'

si navzájom

súČinnost'pri p|není závázkov

'

VŠetky zmeny V dohodnutej Špecifikácii okjen, rozsahu montáŽe, terminoch plnenia' prÍp. iné, budÚ po
Vzájomnej dohode oboch zmIuVných strán riešenépísomne Dodatkom k tejto zmiuve'

3'

Na túto zmIuvu sa Vzt'ahujÚ ustanovenia obchodného zákonníka a sÚVisiacjch práVnych predpisov' ak sa
zmluVné strany nedohodnú inak4' Ak V dÓs|edku |egis|atíVnych Úprav bude týmito ÚpÍavami dotknutá zm|uva, strany sa zavázujÚ uzavriet,bez
zbytočnéhoodk|adu dodatok k zm]uve, ktorým sa uvedÚ prÍs|uŠnéustanovenja žm|uvy do sú|adu s novým
pravnym stavom tak' aby novodojednané ustanovenia bo|i svojim Účelom najb|iŽŠie ustanoveniam,
ktoré
stratili platnost'.

5'l

zm|uvné strany sa dohod|i, Že závázky z tejto zmIuvy prechádzajú aj na ich právnych nástupcov'

6'i

Zmluvné strany Vyh|asu.JÚ, Že sa s touto zm|uvou riadne oboznámi|i' zm|uve rozumejú, sÚh|asia s jej
obsahom' Uzatvára]Ú ju s|obodne' VáŽne, nie V tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok a na znák

toho ju podpisujÚ'

7'l

obe strany sÚh|asia, Že v prípade spoÍov VypIýVajúcich z p|nenia tejto zmIuvy, budú tieto rieŠenécestou
pflslušného sÚdu pod|'a sídla fy zhotovite|a'

B'l

Zm|Uva nadobúda p|atnost, dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

9'/

zm|uva bo|a Vyhotovená

V

dvoch originá|och, z ktoných kaŽdá strana obdŽa|a po iednom'

Poverená sp|nomocnením zo dňa 01

dňa:24'4.2012

Zod č': 5642333

