
Z M L U V A    O    D I E L O    č.  2/2015

uzatvorená podľa  úst.         536 a nasl. Obchodného zákonníka      

m e d z i

zhotoviteľom : Sekerka Peter
Obchodné zastúpenie SLOVAKTUAL

IČO : 35  387   556
IČ DPH: SK 1020585654

objednávateľom: Harmónia - ZpS , DSS a útulok
ul.Republiky 22
010 01 Žilina

IČO: 647748
zaspúpený: Bc.Viera Fuleková - riaditeľka

Prieložná Mária - zástupkyňa 
za nasledovných podmienok :

I .
Základné ustanovenie

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa zhotovenie a montáž
plastových okien.

Predmet plnenia podľa cenovej ponuky č.: 5925 zo dňa 2.6.2015
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

II.
Cena za dielo

Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na nasledovnej cene za vykonané 
dielo:
Cena  plastových okien  a
parapetov
Montáž +demontáž+ murárske práce 

Spolu bez DPH
DPH 20  % 381,49 €
K úhrade

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi pred začatím 
výroby zálohu vo výške 0,- Sk
zostávajúcu časť zmluvnej sumy po prevzatí diela najneskôr však
do 14 dní po montáži.

1 907,47 €

1 907,47 €

2 288,96 €



III.
Vykonanie diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a namontovať plastové okná v termíne do 30 pracovných
dní od podpisu zmluvy.
V prípade nepriaznivého počasia objednávateľ akceptuje neskorší termín montáže
za nezmenenej ceny.
Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym
ukončením, odovzdaním predmetu diela a potvrdením  preberacieho 
protokolu objednávateľom.

IV.
Zodpovednosť za vady - záruka

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho
odovzdania.
Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku 5 rokov
na fyzikálne vlastnosti profilov a izolačného dvojskla a 2 roky
na doplnky , kovanie a montážne práce.
Zhotoviteľ v lehote do  30  dní začne s odstránením prípadnej 
reklamácie a do 30 dní odstráni reklamáciu.

V .
Povinnosti dodávateľa

1. Odovzdať dohodnutú dodávku a montáž včas bez nedostatkov vecných
alebo právnych.  

2. Vybaviť v určenej lehote prípadné reklamácie.
3.   V prípade nedodržania termínu dodávateľom, objednávateľ
      uplatní recipročné penalizovanie za nesplnenie termínuuplatní recipročné penalizovanie za nesplnenie termínu

dodávky, ktoré dodávateľ odpočíta zo sumy celkovej dodávky
vo výške 0,05 % , za každý deň omeškania , maximálne do 30 pracovných dní od 
prevzatia zálohy , potom má právo objednávateľ odstúpiť od zmluvy a bude mu vrátená 
záloha aj s úrokami 0,05 % za každý deň omeškania.

VI.
Povinnosti objednávateľa

1. Prevziať kompletnú dodávku a montáž.
2. Zaplatiť finančné čiastky v určenom termíne.
3. V prípade nedostatkov, tieto oznámiť dodávateľovi.

Na  ostatné vzťahy  touto zmluvou priamo neupravené  sa vzťahuje 
ustanovenie Obchodného zákonníka.

v.r. v.r.

v.z.Mária Prieložná Peter Sekerka
………………… ………………….
objednávateľ dodávateľ

V Žiline dňa 



04.06.2015
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