Zmluva o dielo č. Z201515816_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Rudňany

Sídlo:

234, 05323 Rudňany, Slovenská republika

IČO:

00329533

DIČ:

2020717842

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK 0302000000000024120592

Tel:

0534499102

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Tomáš Loy - PRYMÁT

Sídlo:

48, 08642 Fričkovce, Slovenská republika

IČO:

41550714

DIČ:

1040257922

IČ DPH:

SK1040257922

Číslo účtu:

SK3509000000000402537054

Tel:

0905611363

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Dodávka a montáž plastových okien - výmena okien na dome smútku.

Kľúčové slová:

plastové okná

CPV:
Druh/y:

44221000-5 - Okná, dvere a súvisiace prvky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom; 45421100-5 - Montáž dverí a okien
a súvisiacich súčastí
Tovar; Služba

Kategória služieb:

1. Opravy a údržba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Dodávka a montáž plastových okien , montáž vonkajších a vnútorných parapetov, demontáž a likvidácia starých drevených
okien, murárske práce - vyspravky omietok.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Plastové okná 4-krídlové, min. päť komorový profil rámu a krídla z PVC , ks
Uf= 1,1 W/m2K, farba rámu a krídla - orech (imitácia dreva), zasklenie z
izolačného dvojskla, 740 x 4298 mm, 3 krídla budú mať sklá osadené
pevne v ráme, spodné krídlo bude otváracie s vetraním (nákres okna viď príloha).
Kovanie na 4-krídlo s otočným otváraním a výklopným vetraním, rozmer ks
krídla 740 x 828 mm
Kľučky na okná, farba mosadz
ks

10

Plechový (AL)vonkajší parapet, farba orech, šírka 150, dĺžka 780 mm

ks

10

Vnútorný okenný parapet plastový, farba orech, šírky 300 mm, dĺžky 780 ks
mm + krytky

10

Strana 1 z 4

10
10

Demontáž starých drevených okien a parapiet, rozmer okien 740 x 4298 ks
mm s likvidáciou odpadu
Montáž nových dodaných plastových okien, rozmer 740 x 4298 mm
ks

10

Montáž nových plastových vnútorných parapiet, rozmer 300 x 780 mm

ks

10

Montáž nových AL vonkajších parapiet, rozmer 150 x 780 mm

ks

10

Výspravky exteriérových a interiérových omietok po osadení okien

m

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

farba rámov okien

orech - imitácia dreva obojstranne

izolačné dvojsklo
tesnenie

U 1,1 Wm2k 4mm - 16 - Planibel TOP N 4mm, s použitím
Stopsol Classic Bronze #1 6 mm-12Ar-LowE1.1 6 m
sivé / vysoká trieda vodotesnosti

parapetné dosky (vonkajšie i vnútorné)

vo farbe okien

kovanie na krídlo o rozmeroch 740x828 mm

mikroventilácia, otočné otváranie, výklopné vetranie

2.4

10

114

116

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane montáže na mieste plnenia
Požaduje sa, aby zhotoviteľ vykonal dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, vrátane nákladov
spojených s demontážou, montážou a vyprataním staveniska
Udávané rozmery okien nie sú výrobnými rozmermi ! Dodávateľ je povinný si zamerať skutkový stav a výrobné rozmery okien sú na
zodpovednosti dodávateľa!
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy po zameraní skutkového stavu
Požaduje sa predložiť návrh harmonogramu plnenia predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy.
V cene diela musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s prácami, službami, dodávkou materiálu a odvozom a likvidáciou odpadu.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa čl. XI Všeobecných zmluvných podmienok Trhoviska zákona o účtovníctve
č.431/2002 Z.z. a bankové spojenie oboch zmluvných strán vo forme IBAN.
Bankové spojenie Dodávateľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením uvedeným v zmluve. V opačnom prípade
je Objednávateľ oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie uvedené na faktúre.
Objednávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú uvedením nesprávneho bankového spojenia Dodávateľa na faktúre alebo v zmluve.
V prípade, ak z takého dôvodu vznikne škoda Objednávateľovi, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na náhradu škody u
Dodávateľa v plnom rozsahu.
Lehota splatnosti faktúr je 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi, pričom za deň splnenia peňažného záväzku sa
považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, za
posledný deň lehoty splatnosti sa považuje najbližší pracovný deň.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Príloha č.1 - nákres okna

okno_DS_1.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický
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Košický

3.2

Okres:

Spišská Nová Ves

Obec:

Rudňany

Ulica a číslo:

234

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
3.8.2015 9:43:00 - 15.9.2015 9:45:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celé dielo

Množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 491,66 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 389,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.7.2015 11:06:01
Objednávateľ:
Obec Rudňany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
Tomáš Loy - PRYMÁT
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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