
Z M L U V A O DIE L O č.570686/2015

Na dodávku a montáž plastových okien a doplnkov uzavretá podľa
§ 536 obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb.

l. Zmluvné strany

1.1. ZHOTOVITEĽ:
Slovaktual s.r.o.
Pravenec 272
972 16 Pravenec

Zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu v Trenčíne, v oddiely Sro, vložka č.1750/R

Štatutárny zástupca:

Zástupca pre rokovanie vo veciach zmluvných:

Ľubomír Majzlan - konatel'
spoločnosti
Miroslav Murgaš Ing.- konatel'
spoločnosti
Pavel Gross - vedúci obchodného
oddelenia
Imrich Kobela - obchodný referentZástupca pre rokovanie vo veciach technických:

Bankové spojenie:
č.účtu:
IČO:
IČ DPH:

1144-00611111 UniCreditBank
00693511
SK2020467196

1.2. OBJEDNÁ V A TEĽ:
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
Právna forma:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

rozpočtová organizácia
PaedDr. Eleonórou Porubcovou, riaditeľkou školy
ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
príjmový účet 7000505385/8180,
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0050 5385
výdavkový účet 7000505414/8180
IBAN SK05 81800000007000505414
00160750
2021351860
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 Trenčín

IČO:
DIČ:
Zriaďovateľ:

II. Predmet zmluvy

2.1. Miesto stavby: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
971 01.

2.2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka č.570686, ktorá je súčasťou tejto
zmluvy.



II

2.3.1. Výmena okien v telocvični (dievčenskej). Členenie a otváranie okien podľa prílohy k výzve na
účasť v súťaži (presne ako vo vedľajšej telocvični). vrátane I ovládacej tyče na vetračky
a kovových podpier pod ochranné siete.

III. Lehoty plnenia

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

IV. Cena

4.1. Cena za zhotovenie jednotlivých časti predmetu je stanovená dohodou zmluvných strán
v zmysle zákona o cenách. Cena je kalkulovaná v Eurách.

Cena
DPH 20%

8.332,50 Eur
1.666,50 Eur

K úhrade 9.999,00 Eur

4.2. Faktúra bude vystavená na základe podpísaného preberacieho protokolu.
Faktúra bude splatná do 7 dní po jej obdržaní.

V. Podmienky vykonania diela

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať okná do 25 prac. dní od podpísania a doručenia zmluvy.
5.2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel' mohol na ňom

začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy.
5.3. 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
a izolačného dvoj skla, 36 mesiacov na plnú funkčnosť okien a príslušenstva pri riadnom
zaobchádzaní a bežnej údržbe.

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

VII. Povinnosti zhotovitel'a

7.1. Odovzdať dohodnutú dodávku včas bez nedostatkov vecných alebo právnych.
7.2. Vybaviť v určenej lehote prípadné reklamácie.
7.3. Penalizácia nie je povinnosťou zmluvných strán.
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VIII. Povinnosti objednávatel'a

8.1. Prevziat" prevedené dielo.
8.2. Zaplatiť finančné čiastky v určenom termíne.
8.3. V prípade nedostatkov, tieto oznámiť zhotoviteľovi a spolupracovať pri ich odstránení.

IX. Záverečné ustanovenia

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. Prílohou tejto Zmluvy o dielo je: výkaz prvkov Č. 570686 zo dňa 9.3.2015.
9.6. Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá zhotoviteľ a jednu

objednávatel'.
9.7. Na ostatné vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa vzťahuje ustanovenie obchodného

zákonníka.
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