
Zmluva o dielo 
Dodávateľ: Miroslav Včelka - TASTE 

Hviezdoslavova 483/8, 905 01 Senica 
prevádzka: Hurbanova 542/2 
Zastúpená: Miroslav Včelka 
IČO: 11739011 
IČDPH: SK1020287059 
Banka: ČSOB pobočka Senica 
Č.Ú.: 4005726917/7500 

Živnostenský register 205-8314 

Objednávateľ: II ZŠ, Senica, vz. Siwiec Krzysztof 
Komenského 959, 905 01 Senica 

Miesto plnenia diela: Komenského 959, Senica 

L Predmet zmluvy 
Predmetom zmluvy je dodávka plastových výrobkov v zmysle cenovej ponuky č. C-J74291 variant č.l, 
zo dňa 24.09.2012 

Objednávateľ sa zaväzuje dodržať stavebné rozmery podľa zamerania zo dňa : 24.09.2012 

II. Cena a spôsob úhrady 
a) Cena diela bola stanovená po vzájomnej dohode zmluvných strán nasledovne: 
Cena plastových výrobkov bez DPH 5 492,00 € 
žalúzie 293,80 € 
parapety 5 664,67 € 
siete 176,84 € 
Demontáž starých okien 76,00 € 
M on táž okie n, osade n ie pa ra petov 7 74,00 € 
Murárske práce (začistenie ostení) 663,00 € 
Celková cena bez DPH 8 140,31 € 
Zľava z plastových výrobkov -2 491,00 € 
Celková cena bez DPH 5 649,31 € 
DPH 20% 1 129,86 € 
Celková cena s DPH 6 779,17 € 

III. Termín realizácie diela 
Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo v nasledovných termínoch: 

montáž plastových výrobkov do 31.12.2012 

IV. Spôsob platby 

a) zálohová platba vo výške 3400,- €, zaplatená najneskôr do 5 dní od podpísania tejto zmluvy na základe 
faktúry dodávateľa. 

b) ,d°platok vo výške 3379,17 €, zaplatený najneskôr do 5 dní od prevzatia diela na základe faktúry 
dodávateľa. Prevzatie diela bude vykonané písomnou formou (tzv. preberací protokol), 

c) Pokiaľ objednávateľ neuhradí dohodnutú zálohu v termíne, ktorý je stanovený ako termín splatnosti, má sa 
za to, že taktiež termín realizácie diela sa posúva o dni oneskorenia zaplatenia zálohovej faktúry. Úhradou 
zálohovej faktúry sa rozumie pripísanie zálohy há účet dodávateľa, alebo platba v hotovosti. 



V. Záruka a zodpovednosť za vady 
a) Dodávateľ poskytuje na výrobky SALAMANDER záruku v dĺžke 60 mesiacov od písomného prevzatia 

diela, na ostatné dodané príslušenstvo vrátane prác 24 mesiacov. 
b) Dodávateľ neručí za vady spôsobené neodborným zaobchádzaním a zjavné mechanické poškodenia 

spôsobené objednávateľom. 
c) Každá reklamácia objednávateľa bude dodávateľovi nahlásená písomne. 

VI. Povinnosti objednávateľa 
a) Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne dodávateľovi všetku súčinnosť potrebnú k prevedeniu diela. 

(v prípade potreby bezplatne poskytne uzamykateľný priestor k uskladneniu náradia a materiálu). 
b) Objednávateľ sa zaväzuje zaistiť stavebnú pripravenosť ku dňu začatia montáže. Stavebnou pripravenosťou 

sa rozumie dodržanie rozmerov podľa technických podkladov, prístup k objektu, možnosť napojenia na el. 
sieť a iných náležitostí umožňujúcich riadne a včasné vykonanie predmetu zmluvy. 

c) Objednávateľ je povinný na vyzvanie dodávateľa sprístupniť objekt k jeho zameraniu a zaistiť účasť 
zodpovednej osoby, ktorá písomne potvrdí správnosť údajov uvedených v zameriavacom protokole. 

d) Objednávateľ sa zaväzuje, odstrániť prekážky /nábytok, cenné veci, starožitnosti/ najmenej 1 m od miesta 
montáže a zaručí tým voľný priestor k prevedeniu montáže. V prípade, že objednávateľ nezabezpečí 
potrebnú pripravenosť stavby k realizácii diela, uhradí dodávateľovi všetky náklady s tým spojené. 

e) V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy, uhradí tento všetky náklady, ktoré vznikli dodávateľovi do 
termínu odstúpenia. 

f) Objednávateľ sa zaväzuje skontrolovať sklá i stav objednávky, aby táto nevykazovala zjavné vady, do 15 
pracovných dní odo dňa montáže. Na prípadné reklamácie po uvedenej dobe nebude braný ohľad. 

VII. Povinnosti dodávateľa 
a) Dodávateľ je povinný riadne a včas vykonať dielo. Pokiaľ dielo vykazuje závady, pre ktoré ho nemožno 

riadne užívať, je objednávateľ oprávnený dielo neprevziať. 
b) V prípade, že dodávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi vzniknuté náklady. 

VIII. Zmluvné pokuty 
a) V prípade omeškania s platbou faktúr, má dodávateľ právo účtovať objednávateľovi penále vo výške 0,05% 

z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 
b) V prípade nedodržania termínov dodávky a montáže diela zavinených dodávateľom je tento povinný 

poskytnúť objednávateľovi zľavu z doplatku diela vo výške 0,05% za každý deň omeškania. 

IX. Záverečné ujednania 
a) Akékoľvek prílohy tejto zmluvy budú vykonané iba písomnou formou na základe dohody oboch zmluvných 

strán. 
b) Medzi zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že vlastníctvo predmetu diela prechádza na objednávateľa až 

po úplnom uhradení kúpnej zmluvy. Do tej doby zostáva majetkom dodávateľa. 
c) V prípade, že montáž nebude možné previesť, prípadne v nej pokračovať z dôvodov zlých poveternostných 

podmienok (teploty pod -15 stupňov Celzia), nepovažuje sa toto za omeškanie termínu dodávky diela 
a objednávateľ nemá právo požadovať zmluvnú pokutu. 

d) V prípade, že objednávateľ požaduje kompletizáciu plastových výrobkov (osadenie okenných a dverových 
kľučiek, krytiek kovania, vložiek zámkov, dverí...) po termíne ukončenia montáže a odovzdania diela 
objednávateľovi, berie tento na vedomie tú skutočnosť, že dodávateľ má právo požadovať doplatok ceny 
diela v plnom rozsahu v dohodnutom termíne, lebo tieto nedostatky nie sú spôsobené oneskorením prác zo 
strany dodávateľa a budú prevádzané na vyslovenú žiadosť samotného objednávateľa. 

e) Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú cenové ponuky číslo C-J74291 variant č. 1. 
í) Zmluva j e vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom j eden obdrží dodávateľ a j eden obj ednávateľ. 
g) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 


