Zmluva o dielo č.:1205071
Uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchod. Zákonníka ( ďalej len ZoD )

Článok I.
Zmluvné strany
Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

bf-trade okná, s.r.o.
Obrody 17, 040 11 Košice
IČO: 36596833
IČ DPH: SK2022050184
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu
oddiel: Sro, číslo vložky 16962/V
Prevádzka: Južná trieda 97, 040 01 Košice
Tel.: 055/7288780-1
Fax: 055/7288782

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Zriaďovateľ: Krajský školský úrad v Košiciach
Zuzkin park 10
04011 Košice
IČO: 35570547
Tel.: 055/7871630
Fax: 055/7871640

Článok II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto ZoD je dodávka, demontáž, montáž, vysprávky a nastavenie výrobkov uvedených vo vecnej špecifikácii a kalkulácii ceny diela
(IV12/000694), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. V cene je zahrnutá likvidácia a odvoz odpadu.
Článok III
Cena za dielo
Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán. Cena je uvedená s DPH, vrátane dopravy (uvedená v prílohe tejto ZoD) a predstavuje
čiastku :

14 933,63 €

Slovom: Štrnásťticícdeväťstotridsaťtri eur 63 centov

Cenu je možné zmeniť pri zmene DPH. Pri zmene cien vstupných surovín, len so súhlasom oboch zmluvných strán. Práce naviac, vykonané po dohode
(úprava otvorov, tmelenie špár kvôli krivosti stien, a pod.) budú hradené vo výške 3,32 €/hod bez DPH na jedného pracovníka, bez materiálu.
Článok IV
Dodacia lehota a platba
Dodávka diela bude realizovaná na etapy podľa dohodnutého harmonogramu a to:
18. júna 2012 - 6 ks okná 2020x2000
2. júla 2012 - 7 ks okná 2020x2000
16. júla 2012 - 7 ks okná 2020x2000
30. júla 2012 - 6 ks okná 2020x2000
13. augusta 2012 - 6 ks okná1430x1390 + demontáž a montáž mreží
27. augusta 2012 - 6 ks okná1430x1390 + demontáž a montáž mreží
Platbu za jednotlivé ukončené etapy je objednávateľ povinný uhradiť do troch prac. dní od prebratia diela (oboma stranami podpísaný preberacíodovzdávací protokol). V prípade drobných závad (t.j. chýbajúce krytky, časti žalúzii a pod.) a nedorobkov je objednávateľ oprávnený neuhradiť celú
čiastku. Maximálna dlžná čiastka však nesmie prevyšovať 5 % z celkovej ceny diela (príp. dohodou oboch zmluvných strán).
Článok V
Zmluvné pokuty
Objednávateľ je oprávnený uplatniť u zhotoviteľa pokutu vo výške 0,05% z nedodanej časti diela a tomu zodpovedajúcej časti ceny za každý deň
omeškania podľa článku IV tejto ZoD. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania
podľa článku IV tejto ZoD. V prípade, ak objednávateľ diela odstúpi od zmluvy po uplynutí 24 hodín od okamihu podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami,
vzniká tým zhotoviteľovi diela nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikne odstúpením od zmluvy (predovšetkým nárok na náhradu nákladov vynaložených na výrobu
diela a pod.).

Článok VI
Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať riadne v súlade s obsahom tejto zmluvy a podmienok stanovených Obchodným zákonníkom. Zhotoviteľ nie
je v omeškaní s plnením svojich záväzkov po dobu, po ktorú svoju povinnosť nemohol splniť následkom okolností na strane objednávateľa, pre jeho
neposkytnutie súčinností, alebo pre neodvráti teľnú udalosť.
Záväzok zhotoviteľa dodať a odovzdať dielo je splnený zápisničným odovzdaním a prevzatím diela, alebo neopodstatneným odmietnutím
prevzatia diela, jeho časti objednávateľom, kedy prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.
Vlastnícke právo k dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až zaplatením ceny diela. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny za dielo má
zhotoviteľ právo dielo, príp. jeho časti spätne demontovať a prevziať si ho, a to na náklady objednávateľa, k čomu dáva objednávateľ svoj súhlas.
Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky doklady potrebné k prevzatiu a užívaniu diela v deň jeho odovzdania a zaplatenia ceny za dielo.
Pri preberaní diela objednávateľ preberá aj návod na obsluhu a údržbu okien a dverí.

Článok VII
Záručná doba

Záručna doba:
5 rokov na stálosť a tesnosť bielych profilov a stálosť farieb
5 rokov na správne fungovanie obvodového kovania
5 rokov na tesnosť tesnení
5 rokov na správnosť združených skiel
2 roky na parapety
2 roky na žalúzie
2 roky na montáž a murárske práce

a začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela. Odberateľ je povinný podať správu dodávateľovi o chybách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo chybu zistil,
a to predložením chybného tovaru v predajni. Pri uplatnení reklamácie objednávateľ predloží doklad o kúpe výrobku (faktúru, zmluvu o dielo, alebo záručný list),
reklamovaný výrobok. V prípade, že reklamovaný výrobok nie je možné predložiť, reklamačné konanie začína dňom fyzickej obhliadky (po vzájomnej dohode
obhliadky s objednávateľom) reklamovaného výrobku alebo diela, kedy bude vydaný právoplatný doklad o uplatnení reklamácie.
Reklamácia zaslaná písomne bez predloženia vyššie uvedených náležitostí nebude zaevidovaná a vybavovaná z dôvodu nesplnenia reklamačných podmienok.
Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, nedodržanie návodu na obsluhu a na orosovanie okien z interiérovej strany.
Článok VIII
Zvláštne ujednania
Objednávateľ zabezpečí energetický zdroj na stavbe. Objednávateľ zabezpečí prístup k montážnym otvorom a náležitú ochranu interiéru stavby podľa
vlastného uváženia, s prihliadnutím na rozsah objednaných prác. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi viacnáklady vzniknuté v priebehu montáže, ktoré
nezavinil zhotoviteľ po odsúhlasení a spísaní zápisu podpísaného objednávateľom a zhotoviteľom, ktorý bude zároveň podkladom k vystaveniu faktúry na úhradu
viacnákladov.
Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi na jeho výzvu možnosť zamerania na mieste, kde má byť dielo realizované a následne svojim podpisom
potvrdiť svoj súhlas s výsledkami zamerania. Pokiaľ sa objednávateľ k výsledkom zamerania nevyjadrí, má sa za to, že s tým súhlasí a zhotoviteľ je oprávnený dielo,
vrátane zmeny ceny z toho vyplývajúcej realizovať tak, ako ho zameral. Objednávateľ súhlasí, aby záznam o zameraní a následnom prevzatí diela podpísala v jeho
mene iná osoba tým poverená vo veciach technických.
Článok IX
Záverečné ustanovenia
Táto ZoD môže byť menená výlučne písomnou formou, formou číslovaných dodatkov, obojstranne podpísaných zmluvnými stranami. Táto ZoD je
vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a všeobecne platnými právnymi predpismi. Týmito právnymi predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto ZoD boli dôkladne oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
V Košiciach dňa 11.5. 2012

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Jozef Bugoš
konateľ

PhDr. Emília Nuberová
riaditeľka
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Zuzukin park 10, Košice

