
ZN{LUVA o DIELo č.2

objednávatel': obec Krajné
Ikajné 5Ž.'

91616 Itajné
IČo: oo 3II ]15
DIČ: 2021079698
Zastupený: JUDľ. Ján Konečník - staľosta
Kontakt: 03217408521

(ďalej ako,,obj ednávateľ")

Zhotovitel': Juľaj Kriško
Ikajné322
91616 Kľajné
tČo: s: 181 905
DIČ: l0763 67061
IČ opH: SK107636706l
IBAN: SK05 111I 0000 0012 3798 0080
Zastúpený: Juraj Kľiško - majiteľ
Kontakt: 0908505577

(ďalej ako,,zhotoviteľ")

(ďalej spolu ako ,,zmluvné strany")

ČHnok I.
Pľedmet zmluvy

-Zhotoviteľ sazaväzujenazákladeZmluvy o dieloč.2 vykonať práce vzmysle cenovej
ponuky _dodávku amontáž 2 ks plastoých okien vrátane vonkajších parapetov v zmysle
cenovej ponuky vyhotovenej po Zameraní v špecifikácii :

-PVC okno luxury 76 mm tľojdielne fix + f,rx *oS, rozmer 3565x2I00 mm
-Kovanie lks oS ľavé, lks oS pľavé
-faľba dnďvon: bie|a lmooreiche dec.025, okenná kľučka biela
-zasklenie 4-l 5 -4-l 5 -4, U g: 0,6tgi
-vonkajší parapet Al extrudovaný .š. 210 mm, faľba hnedý

Clánok II.
Cena a faktuľácia

Cena diela je stanovená dohodou oboch zmluvných stľán v čiastke: 2.480'00 € (slovom:
dvetisícštyristoosemdesiat euľ).

Začiatok pľác: dohodou (30 pľacovných dní od zaplateniafaktúry)
Ukončenie pľác:,35 pľacovných dní od zaplatenia faktúry

Cena diela je konečná a je možné ju meniť len na zák|ade dohody zmluvných stľán
z nepľedvídateľných okolností (vyššia cena pri dodávke okien) Dodatkom ku Zmluve o dielo.



Zmhvne strany sa dohodli na zálohe vo qýške 1.700'00 € (slovom: tisícsedemsto euľ)
Zmluvné stľany sa dohodli na spôsobe úhĺady v € platbou na základe vyhotovenej faktúry,
ktoru predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri objednávke diela. Splatnost'faktúry je 14 dní od
jej doručenia bankoým prevodom.

čHnok III.
Iné podmienky

objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi pri podpise zmluvy
objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi podmienky na vykonanie prác tak, aby
tieto neboli obmedzované tretími osobami a zabezpeéí zhotoviteľovi bezplatné uživaĺie
staveniska.
Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku 24 mesiacov odo dňaprevzatia diela objednávatel'om a
ručí za vady, ktoré nie sú spôsobené nevhodnou manipuláciou.
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa ustanovení tejto zmluvy na vlastné náklady a
nebezpečie, v dohodnutom teľmíne a s odbornou spôsobilosťou.
Zhotovitel' zodpovedá za škody vzniknuté fyzickým ako aj právnickým osobám v súvislosti
s plnením predmetu tejto zmluvy, pokiaľ postupoval v rozpoľe s touto zmluvou'
Zhotovitel' sa zaväzl$e dodľŽiavať na stavenisku platný poľiadok B0ZP.

čHnok IV.
čas plnenia

Zhotoviteľ splní pľedmet zmluvy odovzdaním diela najneskôľ do 35 pracovných dní od
zap|atenia z ál o hovej faktúry

Clánok V.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

Yďahy, ktoľé nie sú upravené v tejto zmluve a vznikajú medzi zmluvnými stranami pri jej
plnení sa budú riadit' ustanoveniami obchodného zákonníka.
Zm|uva nadobúda platnost'dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluvaje vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktoých každá zo zm|uvných stľán obdrži
jedno vyhotovenie.
Učastníci tetjo zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že sa s ňou riadne oboznámili, súhlasia s jej
obsahom, táto zmluva bola uzatvoľená na základe pravdivých údajov, čo potvľdzujú svojimi
podpismi.
V prípade podstatného porušenia ustanovení tejto zmluvy niektorou zo zm|uvných strán má
druhá stľana pľávo od zmluvy jednostľanne odstúpiť. Učinky odstúpenia od zmluvy nastávajú
dňom doručenia písomného pľejavu odstupujúcej stľany druhej zmluvnej stľane.

- 5 -05-2021

V Kľajnom dňa |urai ľ(riško
976 76 Krainé 322

IČo: sEĺetqďE
IČ opH: SK1p763FV06i

objednávat"ľ......r zhotovitel'.....,



oU Krajné

cENoVÁ PoNUKA č

Profil

cENoVÁ PoNUKA ZN1I4/2

6-komorový LUXURY

1,92L dňa :

]_ist č.: 1
05. 05 .202t

Pol. množstvo popr-s
zákl-. cena rabat Z

celkovo.sk

+

I

1

+

I

1 2.00 ks

118I r,l-88 118 9

3565

čiastka netto
DPH 20%

čiastka brutto
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Luxury
farba : mooreiche dec.025 von
Kovaníe: Pevné, Pevné, oS pravé
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S pozdravom Kriško


