
ZMLUVA o DIELO č. 11/179

I adresa: Osloboditel'ov 22, 04414 éaňa
I IČO 00324060
l DIČ DPH : 12021235887
I Bank.spoj. : OTP Košice a.s
! č. účtu: 8782692/5200
r~pí~-;~Obchodnom regi~tri-:-äkresný súd Košice ,odd,: Sa, vložka č. 183 lv

i Tel. :055/6999206,091 II284447 I e-mail: obeccana@centrum.skf ·······_· · _·· ··· _·· ··· · ·_· · _·· ··· _···- .._ _ .._... . . _ _ _ _ _ _... •
i Zhotovitel' : , BOBELL s.r.o. lr ~~ ~t(;p~~ý: _ -Ti~g~B;;~i;i;-;B;lj;Š-~k~~;t~...•;~p~i~č~~;ti---_-;
I zástupca vo veciach zmluvy: I Ing. Branislav Belluš i

l. ?:.~~!~P~~~9 y~~I~~~!~~~!.!Ic:kÝ.~~:-1!!!g~-~...!~•.•j~!~y!!~!!~~1!!~~~!!~~~~ ___J
! adresa: i Liptovská Osada 200 , 034 73 i

l-»-~I)~:~p...si__:__ .__ ! OTP Ružomberok _.
I č. účtu: i 989496/5200
j---"_M ""

! zapísaný v Obchodnom registri, Okresný súd Zilina,odd,: Sa, vložka č. 1830/L - 15.4.1994
~. .
LIel.: 044/4314980-989 ! e-mail: bobell@bobell.sk , www.bobell.sk

ČI.I.
Úvodné ustanovenia

1. Objednávatel' objednáva u Zhotovitel'a vyhotovenie diela presnejšie špecifikovaného v
bode 2 a nasledovných tejto zmluvy. Objednávatel' prehlasuje, že vo vzťahu
k príslušnému Stavebnému úradu alebo k majitel'ovi nehnutel'nosti nie sú vylúčené
možnosti realizácie diela.

Čl II.
Predmet plnenia

l. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a zabudovanie hliníkových stien do budovy
Objednávatel'a v Čani ,podl'a cenovej ponuky Zhotovitel'a IIz179 z 26.5.2011 ,ktoráje
neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č.l)

2. Povrchová úprava Al. profilov bude RAL 5010.

3. Dielo bude zhotovené podl'a Objednávatel'om písomne odsúhlasenej výkresovej
dokumentácie, ktorú predloží Zhotovitel' ako neoddelitel'nú súčasť Zmluvy o dielo.
(Príloha č.2) . Odsúhlasenie potvrdzuje jej autentickosť a nemennosť pre účely
vykonania montáže Zhotovitel'om.
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4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vypracoval a skontroloval cenovú ponuku, ktorá tvorí Prílohu č.
l tejto zmluvy a do cenovej ponuky zapracoval všetky potrebné položky obsahujúce
materiál, nároky na montáž, dopravu ako aj iné vstupy tvoriace cenu položiek tak, aby
mohol zhotoviť predmetné dielo v úplnom a funkčnom celku v zmysle výkresovej
dokumentácie.

5. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo a zabezpečí dodržiavanie
príslušných STN, bezpečnostných a požiarnych predpisov tak, aby nedošlo k poškodeniu
alebo znehodnoteniu jednotlivých častí alebo prvkov v interiéri alebo v exteriéri stavby.

Čl III.
Cena diela a platobné podmienky

l. Cena diela podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so
zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách.

2. Cena diela je stanovená ako cena pevná a konečná vo výške: 9144,00.- € s DPH.

3. V cene diela podľa bodu 2. sú zahrnuté aj náklady na zabudovanie, montáž a dopravu.

4. Po odovzdaní diela bude vystavená konečná faktúra, so splatnosťou 30 dní.

Čl. IV.
Dodacia lehota

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a zabudovať do stavby predmet plnenia do štyroch
týždňov od podpisu ZoD.

2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním
Objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

3. Lehota na vykonanie diela zo strany Zhotoviteľa sa predlžuje preukázaním objektívnych
príčin spôsobujúcich nemožnosť pokračovať v zhotovovaní diela Zhotoviteľom bez jeho
zavinenia.

4. Objektívnymi príčinami na strane Zhotoviteľa sa rozumie predovšetkým nemožnosť
pokračovať v práci z dôvodov prerušenia dodávok energií, pozastavenie vykonávania
diela zo strany Objednávateľa z dôvodu nepripravenosti pracoviska podľa čl V. bod 1.,
prípadne dodatočných zmien v dokumentácii, poveternostných vplyvov znemožňujúcich
vykonávateľovi realizáciu montážnych prác a obdobných príčin hodných osobitného
zreteľa.

5. Preukázanie týchto príčin je vecou Zhotoviteľa v čase, keď tieto existujú.V týchto
prípadoch sa lehota na vykonanie diela predlžuje o rovnakú lehotu, po ktorú trvajú
príčiny znemožňujúce vykonávateľovi pokračovať v realizácii diela.

6. V prípade, že v zhotovenia diela objednávateľ dá zhotoviteľovi pokyn k prerušeniu prác,
prerušuje sa plynutie dodacích lehôt. Po pominutí prekážky sa predÍži príslušná lehota
plnenia záväzku o dobu prerušenia prác.
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Čl. V.
Podmienky zhotovenia diela

l. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať pracovisko pre realizáciu zákazky zbavené všetkých
faktických a právnych závad,a s potrebnými stavebnými úpravami. Taktiež zaistí prípojku
el. prúdu po hranice staveniska najneskôr v deň zahájenia montáže na náklady
Objednávateľa.

2. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na pracovisku poriadok, čistotu a bezpečnosť a
odstraňovať odpady a nečistoty vznikajúce jeho prácami

3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov počas
realizácie diela.

4. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo úpravy vonkajších rozmerov stien podľa zamerania
stavebných otvorov.

Čl. VI.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ odovzdá dielo naraz. Povinnosť zhotoviť a odovzdať dielo riadne a včas si
zhotoviteľ splní odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a
prevzatí diela.

2. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi 3 dni
vopred. V prípade,že sa Objednávateľ ani na opakovanú výzvu nedostaví na preberacie -
konanie má sa za to.že dielo je odovzdané v neprítomnosti Objednávateľa bez závad.

3. V prípade, že sa v priebehu preberacieho konania zistia na diele vady a nedorobky, spíšu
zmluvné strany súpis vád a nedorobkov.

4. Dielo sa stáva majetkom Objedávateľa po jeho zaplatení.

5. Objednávateľ je zodpovedný za prípadné poškodenie alebo odcudzenie dodanej časti diela
treťou osobou, v čase neprítomnosti pracovníkov zhotoviteľa.

Čl. VII.
Zodpovednosť za vady, záručná lehota

1. Zhotoviteľ poskytne na predmet plnenia záruku 3 roky.

2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania. Prípadné, závady budú bezplatne
odstránené, do 15 dní od uplatnenia reklamácie.

Čl. VIII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania sa zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním diela má
objednávateľ právo účtovať mu za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z ceny diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. V prípade omeškania sa objednávateľa s úhradou ktorejkoľvek faktúry vystavenej podľa
podmienok uvedených v tejto zmluve má zhotoviteľ právo účtovať mu úroky z omeškania
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vo výške 0,05% z dlžnej sumy, za každý deň omeškania sa, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie Zmluvy na strane Zhotoviteľa
považujú nenastúpenie na realizáciu Diela v dohodnutom termíne a nepokračovanie v
začatom Diele bez preukázania objektívnych príčin uvedených v článku IV., pri splnení
všetkých záväzkov vyplývajúcich pre Objednávateľa z čl. V. bod 1. tejto Zmluvy o Dielo.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie Zmluvy na strane Objednávatel'a
považujú:

neuhradenie platieb v termínoch vyplývajúcich z čl. III. tejto zmluvy

nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z čl. V. bod l., tejto Zmluvy

5. Ak nastane porušenie zmluvy niektorou zo zmluvných strán, má strana ktorá zmluvu
neporušila právo pozastaviť plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy do
doby, kým budú trvať vyššie uvedené porušenia zmluvy. Právo tejto strany na uplatnenie
sankcii z omeškania podľa bodov 1. až 5. voči druhej strane nie je dotknuté

6. Ak v dôsledku pozastavenia plnenia vznikne strane, ktorá zmluvu porušila škoda, nemá
táto strana nárok na uplatnenenie náhrad za túto škodu ..

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára jednorázovo na predmet plnenia uvedený v čl. II.

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov
podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.

3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdržala po
jednom.

4. Všetko, čo nie je v tejto zmluve výslovne uvedené sa riadi ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

Prílohy:
Príloha č.l - Cenová ponuka zo dňa 25.6.20 II
Príloha č.2 - Výkresová dokumentácia

~IVct\lQma stranami. .t/
Dňa: 1'5; Go

'~ ~

5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňo
Dňa: +--c l» 11

~DELL s.r.o. V
'~1J. ~~;,~~~n:;.:~~:J(.: .

Zhotovitel' Objednávatel'
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••• s.
LIPTOVSKÁ OSADA

r. o.
OU Čaňa

26.5.2011
CENOVÁ PONUKA č.ll/179

Predkladáme cenovú ponuku na al.požiarne odolné únikové dvere.
podľa Vami zadanej špecifikácie.

TECHNICKÝ POPIS SYSTÉMU YAWAL TM75 El
Trojkomorová séria s prerušeným tepelným mostom,

híbka rámov 75mm.
Zasklenie je uvažované požiarne odoiným sklom podľa

požiadaviek požiarnej odolnosti. V profiloch sú
požiarne výstuže a vonkajšia al. strana s vnútornou
sú pospájané pomocou nerezových pracní. Tak isto
sklo je uložené val. lištách s EPDM tesnením, ale
je aj poistené nerezovými príložkami so špeciálnym

pozlarnym tesnením. Okolo skla je napeňovacia požiarna páska, ktorá
teplotou napení a dokonale utesní priestor okolo skla. Podľa typu
použitého skla a výstuh v profiloch sa dá s týmto systémom dosiahnuť
požiarna odolnosť až do EI60.
Povrchová úprava u Al. profilov je uvažovaná RAL.

položka kusov šírka výška popis
3 1970 2450 dvere unikove EW30

s DPH

cena s montážou/kus
2540€
3048€

Cena je s dopravou ale aj s montážou, pretože sa jedná o poz1arne
odolnú konštrukciu , kde montáž musí previesť oprávnená osoba. Tak
isto k dverám budete potrebovať certifikát požiarnej odolnosti,
prevádzkový denník, vyhlásenie zhody ...
Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 3 roky.
Dodacia lehota je cca 4 týždne od podpísania Zmluvy o Dielo resp. záväznej
Objednávky a odsúhlasenia technickej dokumentácie.
Verím, že naša ponuka je pre Vás výhodná a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

DODELL s.r.o .
• oM 73 LIPT. OUtA 20.

OIC' SK2020430643

Dvere by boli podstatne lacnejšie, keby nemuseli mať požiarnu odolnosť. Ak sú to
dvere únikové, opatrené panikovým kovaním, je predpoklad , že v prípade požiaru
ich dav otvorí a bude cez ne unikať . Ich protipožiarna funkcia bude teda
zbytočná. Tak isto, požadované panikové kovanie na obidvoch krídlach neumožňuje
dvere používať ako dvere, ale slúži len na jednorázové otvorenie zvnútra
v prípade paniky. Z dostupných podkladov mi nie je celkom jasný účel, na ktorý sú
dvere navrhnuté, preto upozorňujem na tieto fakty, aby sa zbytočne
nepreinvestovalo veľa.

ing. Branislav Belluš r/S pozdravom

Pozn.

Tel/fax: 044/4314980 ,4396376 Je-mail: bobell@bobell.sk J
IČO: 31604 897 Bankové spojenie: OTP Ružomberok

DRč: SK- 2020430643 č.účtu : 989 496 /5200

www.bobell.sk
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