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Zhotoviteľ: HESTA s.r.o._
Jilemnického 3, 08001 Prešov

ZMLUVAO DIELO č. K210837
o zhotovenie plastových výrobkov

uzatvorená podľa § 269 §536 a nás/. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov medzi:

Článok l
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obec Čaňa
Osloboditeľov 22
Čaňa 04414

Zastúpený: Ing. Eduard IŽAR
konateľ spoločnosti

bankové spoj.:

31678572
SK 2020519226
Obchod. registri Okresného súdu
Prešov, Odd. Sro.vl.č, 1301/P
ČSOB
č.ú.4000554458/7500

IČO:IČO
IČ DPH:
Zapísaný:

Článok 2
Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa:
2.1.1 zhotovenie plastových a hliníkových výrobkov podľa dispozícií objednávateľa v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa

č. K210837 /posilňovňal,odsúhlasenej objednávateľom, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve aje jej súčasťou.
Článok 3

Lehota plnenia
3.1 Lehota na zhotovenie výrobkov, ktoré sú predmetom diela podľa článku 2 tejto zmluvy je zmluvnými stranami

dohodnutá :
výroba do : 3 týždňov od podpísania zmluvy a zloženia zálohovej platby podľa čl. 4 odsek 4.2

3.2 Dodržanie termínu plnenia podľa bodu 3.1 závisí od včasnej úhrady resp. zálohovej platby objednávateľom.
V prípade omeškania objednávateľa so splnením týchto povinností sa termín odovzdania predmetu diela posúva o
dobu omeškania objednávateľa.

Článok 4
Odplata a platobné podmienky

4.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na cene podľa tejto zmluvy
vo výške 813,68 EUR,- bez DPH
v nasledujúcom členení:

cena celkom bez DPH:
DPH 20% :

812,32,- EUR
162,74,- EUR

Cena celkom 976,42,- EUR

4.2 Objednávateľ nie je povinný uhradiť zhotoviteľovi zálohovú faktúru na výrobu.
4.3 Fakturácia bola zmluvnými stranami dohodnutá po skončení prác na diele a jeho riadnym ukončením a odovzdaním

na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu, po odpočítaní zálohovej platby podľa bodu 4.2 tejto zmluvy ..
4.4 V cene dielaje obsiahnuté dopravné.
4.5 Splatnosť faktúry je do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
4.6 Dodané výrobky sú majetkom zhotoviteľa až do úplného zaplatenia zmluvnej ceny diela objednávateľom. V prípade,

že konečná faktúra nebude zaplatená, zhotoviteľ si vyhradzuje právo na nedodanie výrobkov.

Článok 5
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Podmienky realizácie diela
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo.
5.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi objekt predmetu plnenia (stavenisko) pripravené k montáži

výrobkov zhotoviteľa, ak je montáž súčasťou cenovej ponuky .
5.5 Zhotoviteľ je povinný:
5.5.1 vystaviť pri odovzdávaní predmetu diela odovzdávací protokol, resp. záručný list.

Článok 6
Odovzdanie predmetu diela

6.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať predmet diela za podmienok dohodnutých touto zmluvou, na základe
odovzdávacieho a preberacieho protokolu resp. dodacieho listu.

6.2 Ak dielo obsahuje vady a nedorobky, je objednávateľ oprávnený odoprieť prevzatie predmetu diela, s tým, že sa
zhotoviteľ dostáva do omeškania s plnením predmetu diela.

Článok 7
Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1 Akékoľvek náklady v súvislosti s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný
vybaviť reklamáciu objednávateľa bezplatne.

7.2 Zhotoviteľ poskytne 5 -ročnú záruku na fyzikálne vlastnosti profilov, na izolačné dvoj sklo, na povrchovú úpravu a na
úplnú funkčnosť kovania pri riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe a 10- ročnú záruku na stálofarebnosť profilov.

7.3 Záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia predmetu diela.
7.4 Reklamácia objednávateľa musí byť doložená písomnými dokumentmi resp. uvedením popisu vady.
7.5 Vyššie uvedené ustanovenia bodov 7.1 - 7.6 platia za predpokladu, že boli objednávateľom splnené záväzky voči

zhotoviteľovi, vyplývajúcej z tejto zmluvy.
7.6 Ochranné fólie z plastových okien a dverí je nutné odstrániť do 30 dní po osadení výrobkov.
7.7 Vyššie uvedené ustanovenia bodov 7.1 - 7.6 sa nevzťahujú na vady, ktoré vzniknú v dôsledku neodborne prevedenej

montáže predmetu diela.

Článok 8
Doba trvania tejto zmluvy

8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa jej podpísania do dňa riadneho vykonania a odovzdania predmetu
diela.

8.2 Zánikom platnosti zmluvy alebo jej vypovedaním nezanikajú práva na uspokojenie pohľadávok, ktoré vznikli podľa
tejto zmluvy do dňa odstúpenia.

Článok 9
Osobitné ustanovenia

9.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že :
9.1.1 vo veciach súvisiacich s plnením tejto zmluvy sú oprávnení jednať zástupcovia oboch zmluvných strán:

za zhotoviteľa: Ing. Richard Horňák
za objednávateľa: Michal Rečka

Článok 10
Záverečné ustanovenia

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
10.2 Všetky ostatné neupravené otázky sa riadia ustanoveniami platného obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení

neskorších zmien a doplnkov.
10.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, nie je spísaná v tiesni ani za inak

nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu podpisujú.
10.4 Táto zmluva je spísaná v dvoch vyhotoveniach, s počtom strán 2 a každá zmluvná strana obdrží po jednom

vyhotovení.

VKošiciach, dňa V Košiciach, dňa 22 AUG. 2011

Za zhotoviteľa:

tt ESTA. spoJ. s r.o.
Jllemnic~o 3. 080 01 Preš v

pob. Košice 055/623 5757
:čo 3~C8572

IC DFrl SI':2~2051')226

Za objednávateľa: if



E-mail: kosice@hesta.sk
Internet: www.hesta.sk

Obec čaňa
Posilňovňa
Osloboditeľov 22
044 14 čaňa
tel.: 055/6999206

CENOV Á PONUKA
číslo K21 0837

zo dňa 17.08.2011

Vážený zákazník,
Ďakujeme za Váš záujem. Dovoľujeme si Vám predložiť cenovú ponuku našich
výrobkov z profilového systému Deceuninck Zendow (dve tesnenia, 70mm)
resp. Inoutic Prestige (tri tesnenia, 76 mm stavebná hÍbka), EFORTE tri
tesnenia, 84 mm stavebná hÍbka)
- Jedná sa o moderné zaoblené profily so šedým tesnením s vynikajúcimi
tepelno - izolačnými vlastnosťami, ktoré sú spevnené oceľovými
pozinkovanými výstuhami, osadené celoobvodovým bezpečnostným kovaním MACO
v základnej výbave (dvíhač krídla, poistka chybnej manipulácie,
pri OS- štrbinové vetranie) a izolačnými sklami plnenými argónom od
renomovaných slovenských výrobcov ako sú GLASKO a AGC.
Samozrejmosťou sú platné certifikáty, protokoly o zhode a mechanicko-
fyzikálne skúšky podľa STN. Slovenský výrobca je držiteľom certifikátu
ISO 9001:2000
Záručné podmienky:
5 rokov na profilový systém
2 roky na izolačné sklo, kovanie, parapetné dosky, žalúzie, sitá proti
hmyzu
10 rokov na farebnú stálosť profilov DECEUNINCK

Pozícia Popis mn. Cena iedn. Cena celk.
I 4.00ks Pred 330,72

~

T 5 kom. DECEUNINCK zľavou
I dielne OKNOIDVERE 172,25

1150 biela-biela

1 MACO bezpečnostné zľava 52%
4-16-4,U=I,1 AL 89,57

I
1140 po zľave

I 82,68
lmm al-parapet 260mm - BIELY l.OOks Pred 32,44

zľavou
10,14

zl'ava20%
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2,03

po zľave
8, II

vnútorný parapet 250mm-BIEL Y PVC l.OOks Pred 21,36
zľavou
6,67

zľava 20%
1,33

po zľave
5,34

2 4.00ks Pred 202,16

EJ T 5 kom. DECEUNINCK zľavou
l dielne OKNOIDVERE 105,30

1150 biela-biela

1 MACO bezpečnostné zľava 52%
4-16-4,U=I,1 AL 54,76

1140 po zľave
I I 50,54

lmm al-parapet 260mm - BIELY l.OOks Pred 32,44
zľavou
10,14

zľava 20%
2,03

po zľav
8,11

vnútorný parapet 250mm-BIEL Y PVC l.OOks Pred 21,36
zľavou
6,67

zľava 20%
1,33

po zľave
5,34

3 36.16m Pred 173,20
montáž okien zľavou

5,64

zľava 15%
0,85

po zľave
4,79

Brutto (Bez rabatov) Netto (Po rabatoch)
plastové výrobky 1110,2 532,88
vonkajšie parapety 81,12 64,88
vnútorné parapety 53,36 42,72
montáž 203,9424 173,2
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Termín dodávky: 3 týždne od podpísania zmluvy.
Platobné podmienky: bez zálohy
Poznámka:
Montáž obsahuje osadenie okien, vypenenie obvodu okna a osadenie
vonkajších parapetov, ak sú v cene. Osadenie vnútorných parapetov sa
prevádza len pri murárskych prácach. V cenovej ponuke nie je zahrnutá
montáž s tesniacimi páskami.
UPOZORNENIE:
Podľa STN 733134, platnej od 1.1.2010, sa odporúča pre montáž okien
použitie tesniacich pások, alebo fólií.
Montáž okien s použitím tesniacich pások alebo folií je za príplatok.

_--If-..
Platnosť cenovej ponuky je 1 mesiac
Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vašu objednávku

ESTfi. spol. 5 r.ll/.
JllemnlclN<ho 3. 080 o 1 Prešov

pob. Košice 055/623 5757
IČO 31<578572

rc DPH: GI:?Q2í)SHJ~26
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