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Sklad: ZMLUVA 0 ZHOTOVEM VECI  NA ZAKAZKU (§jž±±a nasi. občianskeho zákonníka)    0    Výkon:

čl. 1. Zmluvné strany
Objednáváteľ:Priezvisko:

Adresa trvalého pobytu

Miesto dodania

.Meno:

0::_/  l,ATSo  „
ď708   C/81632_

Zhotoviteľ:  GS  EUROTHERM  IVIONT s.r.o  ,  094  02  Benkovce  166,  IČO:  52 324  575,  Tel:  0908  317  803,  0915  777
772;   lBAN: SKÓ8 0200 0000 0041  0065 7358
čl. 11. Predmet zmluvy
2.1.Predmetom  tejto  zmluvy  je  záväzok  zhotoviteľa,   že  za  podmienok  dohodnutých  v  tejto  zmluve  zhotoví  pre
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podľa rozmerov   a parametrowdojednaných   v čl.   V   tejto   zmluvy,    pričom   nákres   s presnou   špecifikáciou   tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2.2.   Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy bez zbytočného odkladu  po tom,  čo na to bude zhotoviteľom
vy7Nďrľý .
2.3.  Objednávateľ  sa  zaväzuje  dielo  riadne  prevziať  a  zaplatit'  cenu  dohodnutú  v  tejto  zmluve  pri  prevzatí  diela
k rukám zhotoviteľa.

Či. iii. čas pinenia /termín dodávky a montáže diela/   ri A `  Ec_
3.3..2._Q.._.....

Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy zhotovit' a odovzdat' objednávateľovi v termíne uvedenom v čl.  111 tejto zmluvy. V prípade,
že záloha nie je zaplatená pri podpise zmluvy, termín dodania sa predlžuje o počet dní od podpisu tejto zmluvy do zaplatenia
zálohy na účet dodávateľa. V prípade, že začatiu prác na diele bránia stavebné úpravy na sti.ane objednávateľa, objednávateľ je
povinný poskytnúť súčinnosť a pripraviť zhotoviteľovi vhodné podmienky potrebné k plynulej  montáži predmetu zmluvy, posúva
sa o tento čas temín dodávky a montáže diela.
3.2.  V  prĺpade,  že  zhotoviteľ  neukončí  práce  na  diele  podľa  článku  111.  tejto  zmluvy,  je  objednávater  oprávnený  požadovať  od
neho zľavu 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý deň z omeškania.
čl. lv. Cena zhotovenej veci
4.1.Cenapľedmetuzmlu`/ysadohodlamedzizmluvnýmistranaminacelkovúsumu„...#.4..2..o..,.:........€......

Objednávateľ súhlasí s navýšením výslednej ceny o reálne spotrebovaný pomocný materiál:
silikónový tme[ transparent, biely v cene 2,€/ks, silikónoýý tmel farebný v cene 8,€/ks
chemická kotva v cene 8,€/ks
lepidlo MS v cene 8,€/ks,
najviac však do výšky 5%  z celkovej  ceny diela.  Reálne  spotrebované  množstvo  pomocného  materiálu  objednávateľ
odsúhlasí pri preberaní predmetu zmluvy.
4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ vyplatĺ zhotoviteľovi pri podpise tejto zmluvy
pľeddavok na vytvorenie predmetu zmluvy v sume --
V prí^pade platby na účet sa objednávateľ zaviazal zaplatiť zálohu do 24 hodín od podpísania zmluvy.
4.3,  Objednávateľ  sa  zaväzuje  doplatiť  doplatok  zvyšnej  sumy  -  finančný  rozdiel  medzi  preddavkom  a  dohodnutou
cenou  predmetu  zmluvy  plus  ceny  pomocného  materiálu  zhotoviteľovi  za  zhotovenie  predmetu  zmluvy  podľa  čl.  11
tejto  zmluvy  ihneď,  to  znamená  v  deň  dokončenia  a  odovzdania  diela  v  hotovosti  k  rukám  zhotoviteľa.  V  prípade
platby na účet, sa objednávateľ zaviazal zaplatiť zvyšnú sumu do 24 hodín od dokončenia a prevzatia diela.
4.4.  Doplatok  zvyšnej  sumy  sa  vypočíta  ako  celková  cena  diela  dohodnutá  v bode  4.1.  zmluvy  +  cena  za  reálne
spotrebovaný pomocný materiál - prijatý preddavok.

doplatok za vytvorenie predmetu zmluvy v sume € + pomocný materiál  ........... €
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čl. V.  Dodacie podmienlq/ / grafické znázornenie konštrukcie, rozmery konštrukcie a ostatné parametre diela /
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Zákaznĺk svojim podpisom potvrdzuje, že porozumel nákresu,  ktorý prezentuje jeho vlastné  požiadavky a zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s podstatnými
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Každá ďalšia požiadavka zákazníka_musí byť predmetom pÍsomného dodatku k tejto zmluve,  ktorý môže byť so

3.ĺLÉjíjní{;:.;±amťteuv2:rug,3Fmg.±:,doí:jjéL#á€É#ťbeež:e#oosbúvhĺĺg;:mriepnq;op:žgd=:o;o::tezrh#:gv§a:ÓňdŤe%ĺ.naZáwäžníŔ béňé rra vedomié-,` že, každá žľhenä požiadaviék na zhotovované dieio sa premietne na dohodnutú cenu  /
podEa~tčl.:lv bodu 4.1. tejto,zmluvy.

Objednávateľ
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čl. V!.i Ďa.lšie-dojedrLania
6.1. Vlastníkom veci je až do okamihu  úplného zaplatenia ceny zhotovovanej veci  podľa čl.  lv tejto zmluvy zhotoviteľ.
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lv -tejto z-hl-úÝy bréchádza vlastnĺcke právo k zhotovenej veci na objednávateľa.
6.2.Tzmluvné strany sa Ldohodli,  že predmet tejto zmluvy bude zhotovený z materiálov uvedených v čl.  V tejto zmluvy
a v rozmeroch vyoprazených na náčriku uvedenom v čl. V tejto zmluvy.  Materiál zabezpečí zhotoviteľ.
6.3.  Objednávateľ sa zaväzuje, že si  bezodkladne splni svoje  povinnosti vyplývajúce  mu zo zákona  č.  50/1976 Zb.  o
územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)  v  znení  neskorších  predpisov,  súvisiace  s  montážou
predmetu zm[uvy.
6.4.  O\bjednávateľ  sa  zaväzuje  vytvoriť  zhotoviteľovi  vhodné  podmienky  a  súčjnnosť  potrebnú  k  plynulej  montáži
predmetu zmluvy.
6.5.  Zhotovitéľ  sa  zaväzuje   Ínformovať  objednávateľa   bez  zbytočného  odkladu  o  tom,   že   predmet  zmluvy  bo[
zhotóvený a j.e pripravený na odovzdanie.  K prevzatiu predmetu zmluvy dôjde v mieste dodania,  ktoré je uvedené v č.
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zmluvy  za   predmet  zmluvy   po  jeho   odovzdaní,  je  objednávateľ  povinný  zaplatiť  zhotoviteľovi   zákonný   úrok  z
omeškania  a  mímo  zákonného  úroku  sa  objednávateľ  zaväzuje  zaplatiť  zmluvnú  pokutu  vo  výške  0,05%  z  dlžnej
sumy za  každý deň z omeškania  a  zároveň  vyplatiť zhotoviteľovi  cenu  zhotovenej  veci  (istinu)  uvedenú  v čl.  lv  bod
4.4. tejto zmluvy.
6.7.    V    prípade   omeškania    platby   je    dodávateľ   oprávnený   vyúčtovať   sumu    10,-    eur   objednávateľovi    ako
administratívne náklady za každú odoslanú upomienku.
6.8. Pre potreby tejto zmluvy, sa za jeden deň považuje jeden pracovný deň.

čl. Vll. Odstúpenie od zmluvy
7.1. Objednávateľ ako spotrebiteľ podl'a zákona č.102/2014 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa nemôže odstúpiť od zmluvy
predmetom  ktorej  je  preďaj  tovaru  zhotoveného  podľa  osobitných  požiadaviek  spotrebiteľa,  tovaru  vyrobeného  na
mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
7.2.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v  prípade  ak  jednostranne  objednávateľ  odstúpi  od  zmluvy  pred  dokončením
predmetu  zmluvy  alebo  odmietne  predmet  zmluvy  prevziať,  objednávateľ je  povinný  uhradiť  zhotoviteľovi  celkové
vzniknuté náklady. Zhotoviteľ nie je povinný vrátiť poskytnutý preddavok v prípade, že neprevyšuje vzniknuté náklady.
Pre potreby tejto zmluvy sa za čas plnenia považuje moment začatia prác na dohodnutom diele.

čl. Vlll. Záručná doba a reklamačné podmienlq/
8.1.  Zhotoviteľ  poskytuje  záruku  24  mesiacov  na  dielo.  Záruka  60  mesiacov  sa  vzťahuje  na  nerezové  a  hliníkové
konštrukcie. 60-mesačná záruka sa nevzťahuje na povrchovú úpravu konštrukcie.
8.2. Záručná doba začĺna plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy,  pričom táto zmluva slúži ako záručný list pre
obj.ednávateľa.
8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že za vadu predmetu zmluvy podliehajúcu záruke sa nepovažuje prenikanie dažďovej
vody do priestorov balkóna v prípade, že nie je preukázateľne spÔsobené vadou vykonaného diela.
8.4.   Zhotoviteľ   nezodpovedá   za   vady   spÔsobené   poveternostnými   vplyvmi,   za   vady     spÔsobené   nesprávnym
užívanim a za vady spÔsobené násilným poškodením predmetu zmluvy.
8.5.  V prípade  zistenia  vád  na  predmete  zmluvy,  ktoré  vzniknú  v záručnej  dobe,  objednávateľ  uplatní  reklamáciu
týchto vád pÍsomne u zhotoviteľa na jeho adrese uvedenej v čl.  1 tejto zmluvy bezodkladne a to najneskôr do 5 dní od
zistenia.
8.6. Zhotovíteľ je povinný vybaviť reklamáciu objednávateľa v lehote 30 dnĺ, v komplikovaných  prípadoch sa lehota na
vybavenie reklamácie predlžuje o ďalších 30 dnĺ.
8.7.  Objednávateľ  sa  zaväzuje  v rámci  reklamačného  konánia  poskytnúť  zhotoviteľovi  súčinnosť  pri  posudzovaní
reklamovanej vady.

čl. lx. Ochľana osobných údajov
9.1.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  spracovávať  osobné  údaje  objednávateľa  len  v súvislosti  s plnením  tejto  zmluvy  ako

ladorh §pr?côvapíé Qsobných úd`ajdv
osôbou, podpisó`m Zrhluvy potvrdzuje, že ním poskytnuté Qsobné údaje v rozsahuľ,  ktorý je fyzickou

meno, priezvísko, adresa trvaléhQ pobytu, ^e-maiľová adresa, telefónne číslo, sú pravdiv'é a aktuálne.
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na  fakturačné  účely,  plnenie  zmluvy,  účely
/a\ 'poskýtovaným   plnením,   vrátane   neskoršej%Eead|Cahný:už:ti:

Jchovávanie  a  spracúvanie  osobných  údajov zhotoviteľom  a  ich
]ané   platnými   zákonmi   a   ďalšie   úkony   spojené   s
(omun-ikácié s objednávateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvýTa `Ďgd.).

1

ŠI. X. Záverečné ustanovenia
10.1. Zmluva nadobúdá platnošť a účĺnnosť dňom podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
10.2.  Túto  zmluvu je  možné  meniť  len  písomne  formou  očíslovaných  dodatkov,  ktoré  musia  byť  podpísané  oboma

iF:'3U.Y#'ns:ruapnrä#:nétoutozmiuvousariadiaprísiušnýmiustanoÝeniamipiatnýchprávnychpredpisov.
10.4. Zmluva je vyhotovená v dvoch ľovnopisoch z ktorého jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.
10`.5.  ZrTiluvne. strany  vyľ\lasujú,  že  si  z,m|uvu  prečítali,  jej  obsa.bu  porozumeli,  že  nebola  uzavretá  v  časovej  tiesni,
alebo za inak nevýhodných podmienok a na základe`súh[ásu s ňó`u ju podpisujú.

GSEU ROTHERM  MC`NT  s.r.B.

166 Benkovce  O9a  02
lčo: S2 324 575 . DIČ

Za zhotoviteľa zmluvu  uzatvoril: ....

21209846í.

dňa
Áq,  2`   í/s>3z

Preberací protpkol:

Jpjednávatpľ  prevzal   dielo  bez  závad   a zároveň   odsúhlasil   množstvo   použitého  pomocného   materiálu,   ktorého
3elková cenaje  ........... eur

(špecifikácia^ p_oužitého pomocného  materiálu:
5iľikónový thiél  (transparent,  biély) v celkovej  ceľie  ........... eur za  ........... ks,
silikónový tmel  (farebný) v celkovej cene  ........... eur za  ......,.... ks  ,
3hemická  kotva v celkovej  cene  ........... eur za  ........... ks,
epidlo  MS   (transparent) v celkovej cene  ........... eur za  ........... ks)

Práce na diele vykonal

Objednávateľ:„....,....

/o výške ............ eur ktorá je špecifikovaná v článku  lv. v bode 4.4.

ktorému bola vyplatená suma


