Zmluva o dielo č. Z201526695_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:

OBLOK s.r.o.

Sídlo:

Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

IČO:

36213977

DIČ:

2020034995

IČ DPH:

SK2020034995

Číslo účtu:
Tel:

0534299145

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Dodávka a montáž plastových okien a dverí.

Kľúčové slová:

plastové okná, hliníkové dvere, parapet vnútorný, parapet vonkajší, murárske práce,

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; Stavebná práca

Kategória služieb:

1. Opravy a údržba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Demontáž pôvodných okien, dverí a mreží.
• Dodávka a montáž plastových okien a hliníkových dverí.
• Montáž vonkajších a vnútorných parapetov, oprava omietok.
• Oprava pôvodných mreží, maľovanie a znovu osadenie na plastové okná.
• Dodanie a montáž nových mreží.
• Ekologická likvidácia starých okien a stavebného odpadu.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Plastové okno šírka 1300, výška 1600 mm, 6 komorový profil, hrúbka
rámu min. 76 mm, Uw celého okno 1,0 W/m2k, zasklenie: izolačné
dvojsklo 4-16-4, mliečne pieskové sklo, farba biela.

ks
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Minimum

Maximum

Presne
1

K oknu -vnútorná parapetná doska šírka 300 mm, vonkajšia AL
parapetná doska hr. 1 mm, šírka 200 mm.
Demontáž starej železnej mreže, odstránenie hrdze, protikorózny trvalý
náter a následné osadenie a prispôsobenie mreže na nové PVC okno;
montáž mreže vykonať s požadovanou vysokou odolnosťou proti
vlámaniu.
Výmena a dodávka pôvodného prasknutého izolačného dvojskla s
vnútornými okrasnými pásikmi šírky 36 mm vo farbe bielej , šírka skla
1000 mm, výška 1300 mm; odvoz a ekologická likvidácia skla.
Plastové okno šírka 1750, výška 1600 mm 6 komorový profil, hrúbka
rámu min. 76 mm, Uw celého okna 1,0 W/m2k, zasklenie: izolačné
bezpečnostné dvojsklo 3.3.1.-16-4, farba biela.
K oknu - vnútorná parapetná doska šírka 350 mm vonkajšia AL
parapetná doska hr. 1 mm, šírka 200 mm; demontáž, montáž.
Demontáž starej železnej mreže, odstránenie hrdze, protikorózny trvalý
náter a následné osadenie a prispôsobenie mreže na nové PVC okno;
montáž mreže vykonať s požadovanou vysokou odolnosťou proti
vlámaniu.
Plastové okno šírka 1200, výška 1500 mm, 6 komorový profil, hrúbka
rámu min. 76 mm, Uw celého okno 1,0 W/m2k, zasklenie: sklo P4A
(4.4.4. 12-4, izolačné dvojsklo s odolnosťou proti vlámaniu z vonkajšej
strany), mliečne pieskované sklo, farba biela.
K oknu -vnútorná parapetná doska šírka 350 mm vonkajšia AL
parapetná doska hr. 1 mm, šírka 200 mm.
Demontáž starej železnej mreže, odstránenie hrdze, protikorózny trvalý
náter a následné osadenie a prispôsobenie mreže na nové PVC okno;
montáž mreže vykonať s požadovanou vysokou odolnosťou proti
vlámaniu.
Plastové okno šírka 2100, výška 1600 mm 6 komorový profil, hrúbka
rámu min. 76 mm, Uw celého okno 1,0 W/m2k, zasklenie: izolačné
dvojsklo 4-16-4, farba biela.
K oknu -vnútorná parapetná doska šírka 350 mm vonkajšia AL
parapetná doska hr. 1 mm, šírka 200 mm.
Demontáž starej železnej mreže, odstránenie hrdze, protikorózny trvalý
náter a následné osadenie a prispôsobenie mreže na nové PVC okno;
montáž mreže vykonať s požadovanou vysokou odolnosťou proti
vlámaniu.
Plastové okno šírka 1500, výška 1600 mm 6 komorový profil, hrúbka
rámu min. 76 mm, Uw celého okno 1,0 W/m2k, zasklenie: izolačné
dvojsklo 4-16-4, farba biela.
K oknu -vnútorná parapetná doska šírka 350 mm vonkajšia AL
parapetná doska hr. 1 mm, šírka 200 mm.
Demontáž starej železnej mreže, odstránenie hrdze, protikorózny náter
a následné osadenie a prispôsobenie mreže na nové PVC okno;
montáž mreže vykonať s požadovanou vysokou odolnosťou proti
vlámaniu.
Stavebný otvor šírka 1000, výška 1200 mm, zamurovať a vyspraviť z
vnútornej a vonkajšej strany; pri vyspravovaní použiť sklotextilnú
mriežku, vonkajšiu a vnútornú omietku.
Hliníkové vchodové dvere šírka 1080, výška 2100 mm s prerušeným
tepelným mostom, hrúbka profilu min. 65 mm, bez skla, plné, farba
hnedá RAL 8017, obojstranná kľučka, dverové kovanie, dverové
závesy, odolný nízky prah s prerušeným tepelným mostom, demontáž,
montáž.
Prerobenie a prispôsobenie dvojkrídlovej mreže otváranej do von s
požadovanou vysokou odolnosťou proti vlámaniu, demontáž starej
mreže, prerobenie, odstránenie hrdze, protikorózny náter a následné
osadenie s prispôsobením na nové ALU dvere, s požadovanou vysokou
odolnosťou proti vlámaniu.
Hliníkové okno šírka 1800x1300, dvojdielne, pevné, neotváracie;
hliníkový profil s prerušeným tepelným mostom hr. profilu min. 65 mm,
farba hnedá RAL 8017; sklo P4A (4.4.4. 12-4, izolačné dvojsklo s
odolnosťou proti vlámaniu z vonkajšej strany).
K oknu -vnútorná parapetná doska šírka 350 mm, vonkajšia AL
parapetná doska hr. 1 mm, šírka 200 mm.
Dodávka a montáž novej mreže s požadovanou odolnosťou voči
vlámaniu novej mreže vo farbe RAL 8017 s protikoróznym náterom.
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Hliníkové okno šírka 1800, výška 1100 mm, dvojdielne, jedno krídlo
otváravé, druhé krídlo otváravo sklopné, hliníkový profil s prerušeným
tepelným mostom hr. profilu min. 65 mm farba hnedá RAL 8017, sklo
P4A (4.4.4. 12-4, izolačné dvojsklo s odolnosťou proti vlámaniu z
vonkajšej strany).
K oknu -vnútorná parapetná doska šírka 350 mm, vonkajšia AL
parapetná doska hr. 1mm, šírka 200 mm.
Dodávka a montáž novej mreže s požadovanou odolnosťou voči
vlámaniu novej mreže vo farbe RAL 8017 s protikoróznym náterom.
Hliníkové okno šírka 1800x1100, dvojdielne, jedno krídlo pevné, druhé
krídlo otváravo sklopné, neotváracie; hliníkový profil s prerušeným
tepelným mostom hr. profilu min. 65 mm, farba hnedá RAL 8017; sklo
P4A (4.4.4.-12-4, izolačné dvojsklo s odolnosťou proti vlámaniu s
vonkajšej strany).
K oknu -vnútorná parapetná doska šírka 350 mm, vonkajšia AL
parapetná doska hr. 1 mm, šírka 200 mm
Dodávka a montáž novej mreže s požadovanou odolnosťou voči
vlámaniu novej mreže vo farbe RAL 8017 s protikoróznym náterom.
Zostava hliníkových vchodových dverí s prerušeným tepelným mostom,
hr. rámu min. 65 mm, rozmery: celková šírka 3950 mm, celková výška
2350 mm, šírka vchodových dverí 1080 mm.
-vchodové dvere otvárané dovnútra, priamo napojené na pevné okná s
obidvoch strán, výška okien 1750 mm, odolné dverové závesy,
kľučka/kľučka, odolný nízky prah s prerušeným tepelným mostom,
trojbodový zámok, farba hnedá RAL 8017; sklo P4A (4.4.4.-12-4,
izol.dvojsklo odolné proti vlámaniu s vonku.
-vnútorná parapetná doska šírka 350 mm, vonkajšia AL parapetná
doska hr. 1 mm, šírka 200 mm.
Mreže: dodávka nových mreží na celú zostavu pričom vchodové dvere
budú mať dvojkrídlovú mrežu otváranú do von namontovanú na
pomocnom ráme (JAKL 60x40 hrubostenný), po obidvoch stranách
závesov mreže.
Dvojkrídlové hliníkové vchodové dvere s prerušeným tepelným mostom,
hr. rámu min. 65 mm, rozmery: celková šírka 1600 mm, celková výška
2100 mm; popis: vchodové dvere otvárané do von, odolné dverové
závesy, kľučka/kľučka, odolný nízky prah s prerušeným tepelným
mostom, trojbodový zámok.
Hliníkové vchodové dvere jednokrídlové šírka 1300, výška 1450 mm s
prerušeným tepelným mostom, hrúbka profilu min. 65 mm, bez skla,
plné, farba hnedá RAL 8017, obojstranná kľučka, dverové kovanie,
dverové závesy, odolný nízky prah s prerušeným tepelným mostom.
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Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Montáž okien a dverí bude za plnej prevádzky a preto je potrebné zobrať do úvahy náklady s tým spojené.
Montáž podľa STN 73 31 34.
Požaduje sa, aby dodávateľ mal integrovaný systém riadenia kvality t. j. certifikát ISO 9001.
Požaduje sa záručná doba na okná a dvere 5 rokov.
Požaduje sa predloženie certifikátov na preukázanie splnenia požadovanej kvality dodaných výrobkov (t. j. PVC okná, ALU okná a
dvere).
Požaduje sa osadenie okien a dverí vrátane murárskych dokončovacích prác (začistenie špaliet, exteriér, interiér s montážou
parapetných dosiek).
Požaduje sa demontáž starých mreží, repasovanie (odstránenie hrdze a protikorózny náter) a prispôsobenie mreží na nové
namontované PVC okná, ALU okná a dvere.
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.
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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 - foto

fotodokumentacia.pdf

Príloha č.2 - nákres okien a dverí

nakres.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Spišská Nová Ves

Obec:

Rudňany

Ulica a číslo:

Rudňany 234

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
19.10.2015 7:00:00 - 20.11.2015 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celá zákazka

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: 12 000,00 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00
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4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 400,00 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 6.10.2015 11:54:00
Objednávateľ:
Obec Rudňany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
OBLOK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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