Číslo zmluvy: 1/2016/VPO
Dátum zverejnenia: 02.02.2016
Dátum účinnosti: 03.02.2016

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Spojená škola internátna
Mierová 49 Tornaľa 98201
00633577
2021629874
PaedDr. Zelina Marián, riaditeľ
Štátna pokladnica
7 000 10 33 35 / 8180
PaedDr. Zelina Marián
047/5523103, 047/5011216
047/5522688
outornalaz@stonline.sk

na
l

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO :
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:

si

/ďalej len „objednávateľ“/
a

.s

Zhotoviteľ:
Názov:
R&B INTEX s.r.o.
Sídlo:
Pri Slanej č. 40, prevádzka Mierová 87 Tornaľa 98201
IČO:
47662751
IČ DPH:
2024036267
Číslo reg.:
27260/S
Zastúpený:
Bartová Alžbeta
Bankové spojenie: VUB
Číslo účtu:
SK3802000000003557215758
Kontaktná osoba:
Róbert Holló
Telefón:
0907540139
E-mail:
rbintex@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ)

w

w

w
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a.
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Článok 1
Zmluvné strany

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej tiež „zmluvné strany“)

1

Článok 2
Preambula
1.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na tomto znení zmluvy o dielo (ďalej
len „zmluva“), ktorá je výsledkom verejného obstarávania a uzatvára sa podľa
Obchodného zákonníka.
Článok 3
Predmet zmluvy
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2.

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo: výmenu pôvodných okien a dverí za
plastové okná a dvere na budove Spojenej školy internátnej na ulici Mierová 49 v
Tornali a záväzok objednávateľa zrealizované dielo prevziať a zaplatiť.
Špecifikácia súvisiacich prác:
2.1 zameranie skutočného stavu
2.2 demontáž pôvodných drevených okien a dverí vrátane parapetov
2.3 odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu pôvodných okien
2.4 montáž a osadenie plastových okien a dverí a parapetných dosiek v zmysle STN
73-3134
2.5 montáž interiérových žalúzií a okenných sietí
2.6 murárske, začisťovacie, dokončovacie práce – oprava omietok
2.7 demontáž a spätná montáž okenných mreží
2.8 vyčisťovanie priestoru okolo okna v prípade veľkého znečistenia aj miestnosti
Základné parametre plastových okien a dverí tvorí Príloha č.1 Cenová ponuka č.
7/2016
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3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo do 07.03.2016
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením v lehote
podľa bodu 1 tohto článku zmluvy a jeho odovzdaním objednávateľovi.
Miestom zhotovenia predmetu zmluvy je pracovisko objednávateľa:
Spojená škola internátna, Mierová 49 v Tornali

w
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2.
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Článok 4
Čas a miesto plnenia zmluvy

Článok 5
Cena a platobné podmienky

1.
Cena za dodanie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade
s § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. V zmysle § 548, odst.
1. Obchodného zákonníka vzniká zhotoviteľovi nárok na zaplatenie ceny za dielo až
vykonaním diela. Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.
Zhotoviteľ musí predložiť cenu bez DPH a cenu s DPH ( 20 % ).
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3.

4.

5.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo
konečnú sumu podľa ponuky č. 7/2016 a to celkom 4197,87 EUR. Zhotoviteľ nie je
platcom DPH.
Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktúra, ktorú vystaví zhotoviteľ.
Faktúra musí byť riadne doručená do miesta sídla objednávateľa a musí obsahovať
všetky náležitosti daňového dokladu. Faktúra bude uhradená formou bankového
prevodu v lehote 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade uvedenia kratšej
doby splatnosti alebo nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, bude
faktúra vrátená zhotoviteľovi na prepracovanie a nová lehota začne plynúť dňom
jej opätovného doručenia objednávateľovi.
Faktúra bude vystavená na základe potvrdenia o prevzatí vykonanej práce na základe
Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy. Prílohou k faktúre bude tiež dodací list vyhotovený zhotoviteľom.
Odovzdávací a preberací protokol potvrdí zástupca zhotoviteľa a poverený
zamestnanec objednávateľa.
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Článok 6
Podmienky vykonania a odovzdania diela
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7.

si

5.

Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
Objednávateľ je povinný sprístupniť zhotoviteľovi miesto realizácie diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať na mieste realizácie diela poriadok a čistotu.
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných
prácach a za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, týkajúcich
sa ochrany životného prostredia.
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať interné predpisy objednávateľa na zaistenie
bezpečnosti a požiarnej ochrany, ako aj ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ
zodpovedá za BOZP a PO svojich pracovníkov na stavbe.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou
diela. V prípade odpadov je povinný s nimi naložiť v súlade so zákonom o odpadoch
a súvisiacimi predpismi ako pôvodca.
Po dokončení diela sa zhotoviteľ zaväzuje vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie.
O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol, ktorý musí byť
obojstranne odsúhlasený a podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
V prípade, ak budú v preberacom konaní zistené vady diela alebo nedorobky, ktoré
nebránia prevzatiu diela, uvedú sa tieto v protokole a zmluvné strany dohodnú lehotu
na ich odstránenie, ktorá bude uvedená v protokole.

.s
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2.
3.
4.

Článok 7
Záručná doba, zodpovednosť za vady diela, zodpovednosť za škodu

1.

2.

Vadou sa na účely tejto zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch
diela stanovenými normou a všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými
normami.
Za vady diela zodpovedá zhotoviteľ v zmysle § 560 Obchodného zákonníka. Záručná
doba na vykonané dielo v zmysle tejto zmluvy je v trvaní 60 mesiacov na všetky
3

3.
4.
5.
6.

stavebné dodávky a na žalúzie 24 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania
a prevzatia diela.
Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť prípadné vady diela.
Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného
odkladu po ich zistení. V reklamácii musí byť popísané ako sa vady prejavujú.
Po obdržaní reklamácie zhotoviteľ závadu odstráni alebo písomne uvedie z akých
dôvodov reklamáciu neuznáva.
Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr posledný deň záručnej lehoty, pričom
i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje
za včas uplatnenú.
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4.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 07.03.2016
Zmluvné strany sú povinné počas trvania zmluvy a po jej ukončení zachovávať
mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli počas
trvania zmluvy, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo ktorejkoľvek zmluvnej
strane spôsobiť škodu.
Túto zmluvu je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy.
Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana z dôvodu podstatného
porušenia zmluvy alebo z dôvodu nemožnosti plnenia zmluvy. Za podstatné porušenie
zmluvy sa považuje porušenie čl. 4 bod 1, bod2, čl.7 bod3, bod5 a to ani po uplynutí
10-dňovej lehoty od doručenia písomnej výzvy objednávateľom. Odstúpenie
od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

na
l

1.
2.

a.
sk

Článok 8
Doba trvania zmluvy a jej ukončenie

w

V prípade nedodržania lehoty na dokončenie a odovzdanie diela podľa čl. II. bod 1
tejto zmluvy , má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 0.05 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania.

w
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Článok 9
Sankcie za porušenie povinností
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Článok 10
Záverečné ustanovenia

2.
3.
4.

Práva a povinnosti účastníkov zmluvy, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží po dvoch rovnopisoch.
Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej
vôle, že nebola uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali
si ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
V Tornali dňa:

02.02.2016

02.02.2016

w
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_________________________
za objednávateľa:
PaedDr. Zelina Marián
riaditeľ
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V Tornali dňa:

a.
sk

1.
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_________________________
za zhotoviteľa:
Bartová Alžbeta
konateľka

Ponuka č. 7/2016
Zákazník

Zákazník-ID 655

Spojená škola internátna
Mierová 49
98201 Tornaľa
Dátum 28.1.2016
Termín platnosti ponuky 18.2.2016

Grafické zobrazenie predstavuje pohľad z vnútra !
1) OKNO PVC (S+OSL) 1240x1600
Pohľad z vnútra

Cena bez DPHMnožstvo

Celkem S DPH

168,21 €

168,21 €

1 ks

a.
sk

168,21 €

Celkem bez DPH

Systém: OKNÁ IDEAL 4000 RL (5 komorový oblý profil)
Farba: BIELA/BIELA, 2x tesnenie šedé
Sklo: TMP 4/16/4mm U=1,0W/m2K
Kovanie: MACO MULTI-MATIC

Cena bez DPHMnožstvo

168,21 €

1 ks

Celkem bez DPH

Celkem S DPH

168,21 €

168,21 €

Systém: OKNÁ IDEAL 4000 RL (5 komorový oblý profil)
Farba: BIELA/BIELA, 2x tesnenie šedé
Sklo: TMP 4/16/4mm U=1,0W/m2K
Kovanie: MACO MULTI-MATIC
Blokácia chybnej polohy kľučky len v OS krídle od 800mm výšky
Pod parapetný 5 komorový profil s tesnením: 30mm Nezarátané do rozmeru
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2) OKNO PVC (S+OSP) 1240x1600
Pohľad z vnútra

to
r
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l

Blokácia chybnej polohy kľučky len v OS krídle od 800mm výšky
Pod parapetný 5 komorový profil s tesnením: 30mm Nezarátané do rozmeru

w

3) OKNO PVC (S+OSL) 950x1600
Pohľad z vnútra

Cena bez DPHMnožstvo

151,31 €

3 ks

Celkem bez DPH

Celkem S DPH

453,93 €

453,93 €

Systém: OKNÁ IDEAL 4000 RL (5 komorový oblý profil)
Farba: BIELA/BIELA, 2x tesnenie šedé
Sklo: TMP 4/16/4mm U=1,0W/m2K
Kovanie: MACO MULTI-MATIC
Blokácia chybnej polohy kľučky len v OS krídle od 800mm výšky
Pod parapetný 5 komorový profil s tesnením: 30mm Nezarátané do rozmeru
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4) OKNO PVC (S+OSP) 950x1600
Pohľad z vnútra

Cena bez DPHMnožstvo

151,31 €

Celkem bez DPH

Celkem S DPH

453,93 €

453,93 €

3 ks

Systém: OKNÁ IDEAL 4000 RL (5 komorový oblý profil)
Farba: BIELA/BIELA, 2x tesnenie šedé
Sklo: TMP 4/16/4mm U=1,0W/m2K
Kovanie: MACO MULTI-MATIC

5) OKNO PVC (OL+OSP). 1240x1400
Pohľad z vnútra

a.
sk

Blokácia chybnej polohy kľučky len v OS krídle od 800mm výšky
Pod parapetný 5 komorový profil s tesnením: 30mm Nezarátané do rozmeru

Cena bez DPHMnožstvo

137,67 €

Celkem bez DPH

Celkem S DPH

137,67 €

137,67 €

1 ks

na
l

Systém: OKNÁ IDEAL 4000 RL (5 komorový oblý profil)
Farba: BIELA/BIELA, 2x tesnenie šedé
Sklo: TMP 4/16/4mm U=1,0W/m2K
Kovanie: MACO MULTI-MATIC

Cena bez DPHMnožstvo

143,05 €

1 ks

Celkem bez DPH

Celkem S DPH

143,05 €

143,05 €

w

w
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si

6) OKNO PVC (OSL+S) 1020x1820
Pohľad z vnútra

to
r

Blokácia chybnej polohy kľučky len v OS krídle od 800mm výšky
Pod parapetný 5 komorový profil s tesnením: 30mm Nezarátané do rozmeru

Blokácia chybnej polohy kľučky len v OS krídle od 800mm výšky
Pod parapetný 5 komorový profil s tesnením: 30mm Nezarátané do rozmeru

Cena bez DPHMnožstvo

w

7) OKNO PVC (OSP). 520x780
Pohľad z vnútra

Systém: OKNÁ IDEAL 4000 RL (5 komorový oblý profil)
Farba: BIELA/BIELA, 2x tesnenie šedé
Sklo: TMP 4/16/4mm U=1,0W/m2K
Kovanie: MACO MULTI-MATIC

66,63 €

1 ks

Celkem bez DPH

Celkem S DPH

66,63 €

66,63 €

Systém: OKNÁ IDEAL 4000 RL (5 komorový oblý profil)
Farba: BIELA/BIELA, 2x tesnenie šedé
Sklo: ORC 4/16/4mm U=1,0W/m2K Kôra číra
Kovanie: MACO MULTI-MATIC
Blokácia chybnej polohy kľučky len v OS krídle od 800mm výšky
Pod parapetný 5 komorový profil s tesnením: 30mm Nezarátané do rozmeru
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8) OKNO PVC (OSL). 580x580
Pohľad z vnútra

Cena bez DPHMnožstvo

Celkem S DPH

62,53 €

62,53 €

1 ks

a.
sk

62,53 €

Celkem bez DPH

Systém: OKNÁ IDEAL 4000 RL (5 komorový oblý profil)
Farba: BIELA/BIELA, 2x tesnenie šedé
Sklo: ORC 4/16/4mm U=1,0W/m2K Kôra číra
Kovanie: MACO MULTI-MATIC

Cena bez DPHMnožstvo

to
r

9) DVB PVC(OP)KĽUČKY,AL.PRAH.ZÁMO
820x1820
Pohľad z vnútra

na
l

Blokácia chybnej polohy kľučky len v OS krídle od 800mm výšky
Pod parapetný 5 komorový profil s tesnením: 30mm Nezarátané do rozmeru

241,34 €

1 ks

Celkem bez DPH

Celkem S DPH

241,34 €

241,34 €

w
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Systém: Dvere balkón IDEAL 4000 RL ( 5 komorový oblý systém )
Farba: BIELA/BIELA, 2x tesnenie šedé
Sklo: PVC panel biely, 24mm
Kovanie: MACO MULTI-MATIC

w

w

10) VD ALUPLAST PVC (OL) DELENÉ... 850x2180
Pohľad z vnútra

11) VD ALUPLAST PVC (OP) DELENÉ... 860x2120

Blokácia chybnej polohy kľučky len v OS krídle od 800mm výšky
Pod parapetný 5 komorový profil s tesnením: 30mm Nezarátané do rozmeru

Cena bez DPHMnožstvo

334,91 €

1 ks

Celkem bez DPH

Celkem S DPH

334,91 €

401,90 €

Systém: Vchodové dvere SPECIAL IDEAL 4000 ( 120mm oblá lišta )
Farba: BIELA/BIELA, 2x tesnenie šedé
Sklo: ORC 4/16/4mm U=1,0W/m2K Kôra číra
Kovanie: MACO MULTI-MATIC kľučka/kľučka nahor
Otváranie do vnútra/do von
Hliníkový prah 24mm

Cena bez DPHMnožstvo
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Celkem bez DPH

Celkem S DPH

Pohľad z vnútra

401,25 €

401,25 €

1 ks

401,25 €

Systém: Vchodové dvere SPECIAL IDEAL 4000 ( 120mm oblá lišta )
Farba: BIELA/BIELA, 2x tesnenie šedé
Sklo: ORC 4/16/4mm U=1,0W/m2K Kôra číra
Kovanie: MACO MULTI-MATIC kľučka/kľučka nahor
Otváranie do vnútra/do von
Hliníkový prah 24mm

Doplnky

Množstvo

Celkem bez DPH

Celkem S DPH

15ks

2 698,67 €

2 698,67 €

a.
sk

Výrobky

+/-Cena bez DPHMnožstvo Celkem bez DPH DPH
5,05 €

PVC krytka na mieru _1

1,87 €

Parapet vnútorný PVC 350mm,biely..

8,06 €

Krytka obojstranná biela.

0,85 €

Žalúzia ISOLINE celotieň + retiazka, biela..

18,00 €

Siet okenná - ISSO OV 25 x 10, biela.

19,20 €

0%

ks

44,88 €

0%

44,88 €

13,3 bm

107,17 €

0%

107,17 €

ks

20,40 €

0%

20,40 €

15,82 m2

284,76 €

0%

284,76 €

151,68 €

0%

24
24

7,9 m2

to
r

Spolu

Služby

Celkem S DPH

58,57 €

11,6 bm

na
l

Parapet hliník 0,8...180mm biely RAL 9010 ohýbaný.

58,57 €

151,68 €

667,46 €

667,46 €

+/-Cena bez DPHMnožstvo Celkem bez DPH DPH

Demontáž mreží
Montáž mreží

75,14 bmo

0,00%
0,00%
Spolu

Celkem S DPH

721,34 €

0%

721,34 €

3,60 €

11

ks

39,60 €

0%

39,60 €

9,60 €

3

ks

28,80 €

0%

28,80 €

1

ks

42,00 €

0%

42,00 €

Spolu

w

w

Vyhodnotenie

w

.s

Mreže kovové 580x580mm

9,60 €

si

Demontáž, montáž + murárske práce.

Celkem bez DPH
1 499,20 €
2 698,67 €
4 197,87 €

42,00 €

831,74 €

831,74 €

DPH
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Celkem S DPH
1 499,20 €
2 698,67 €
4 197,87 €

!!! UPOZORNENIE !!! Pri dodaní diela napr. ( okná s doplnkami a montážou a i. ) je termín odovzdania
diela ovplyvnený hlavne počasím, sťaženými podmienkami v mieste realizácie diela a komplikáciami pri
demontáži starých výplní.
Vyhradzujeme si právo dodať zákazníkovi v prípade bankrotu výroby alteranatívny profil minimálne však
s rovnakým počtom komôr a v rovnakej kvalite !!!
Stručné informácie:
Krídla otváravo sklopné sú s mikroventiláciou !
Gumové tesnenie je možné dodať v šedej farbe !
Je možné dodať sklo s teplým rámikom - TGI
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Záruka na mechanické vlastnosti profilov 60 mesiacov !
Záruka na funkčnosť okien a kovanie je 60 mesiacov pri riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe v prípade,
že montáž vykonala nami doporučená montážna firma.
Záruka na doplnky: žalúzie, rolety, siete proti hmyzu, nalepovacie priečky, parapety 24 mesiacov !
Záruka na vchodové dvere 24 mesiacov !
Záruka na dodanú prácu 24 mesiacov !
Uvedené záruky sa nevzťahujú na vady a poškodenia výrobku spôsobené neodbornou montážou, alebo
neodborným zásahom do konštrukcie okna.

Tovar je majetkom firmy R&B INTEX s.r.o. až do úplného vyplatenia celej kúpnej ceny !!!

a.
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Dodacie lehoty systém PVC bez montáže : Dvere vchodové biele
- 14 dní
Okná a dvere balkón biela-farba štandard
- 7 až 14 dní
Okná a dvere balkón biela - farba neštandard - 3 až 5
týždňov
Okná oblúk, trojuholník
- 3 až 5
týždňov

Ponuku vypracoval: Róbert Holló
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Poznámka:
Firma nie je platcom DPH!
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Kontakt: 0907 540 139
0917 576 337
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