Dátum:

Číslo zmluv',':
BB real servis

Sustekova

spol.

s r.o.

29/31,851

P·JČet stran: 2.

04 Bratislava 5

PrlIohyl1isty:
O dodávke

a montáži

'o'
plastových

okien a dverí

uzavretá podl'a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:

1.

OBECNÝ ÚRAD POHRANICE
Adresa:
OJ;
,qNI

Záujemca:

qS'~

Tel./
IČO:
DiČ:
2.

Dodávatel'

-

:POIfť-

tt

{JU Uf tf.1.l~ 1

fax, mobil:

'h ť tJ
10 ~ tfJ. 'ô 1- 'ft 1s,
OO

Č·

posch. :.

'J{J~

IČ DPH

BB real servis, spol. s r.o.
Šustekova 29/31, 851 04 Bratislava

:

Us

5, tel.lfax:

02/62414164,0911800005

IČO: 35880287,
IČ DPH: SK 2021 869850
Bankové spojenie:
VUB 2133288553/0200,
TATRA BANKA 2622754412/1100,
SLSP 0179911305/0900,
VOLKSBANK 4050084001/3100
Zastúpený

konatel'om

Dr. Jánom BUDZIŇÁKOM
Čl. 1
Predmet zmluvy

1.1 Dodávatel' sa zaväzuje dodat' záujemcovi plastové okná a dvere s príslušenstvom podl'a jeho objednávky
a špecifikácie, ktorá je súčast'ou tejto zmluvy a zamerania zo dňa '!,J 3 .);;·11
a záujemca sa zaväzuje
tieto plastové okná a dvere v počte
ks a S-komorové s príslušenstvom od dodávateľa prevziať. Súčasťou
dodávky je aj výmena a vrátane

murárskych

okien a dverí.
Plastové okná sú profilu ALUPLAST

prác, výmena a montáž

parapetov,

IDEAL 4000, kovanie Sigenia-Aubi.Tepelno

likvidácia a odvoz starých

- izolačné vlastnosti okien

_ dvoj sklo K= 1,0 W/m2 K. Dvojsklo je plnené argónom. V profile plastu je ocel'ová výstuž.

CI. 2
Kúpna cena
1.1

Záujemca sa zaväzuje zaplatiť za plastové okná a dvere s prislušenstvom nasledovne
Ipodl'a priloženej prílohy, cenovej ponuky č. 303201103 zo dňa 30.03.20111
Kúpna cena okien a parapetov
Demontáž. montáž, murarske práce
odvoz a likvidácia starých okien:

bez DPH
bez DPH

Cestovné - kilometrovné:

bez DPH

Spolu:
DPH 20 %

bez DPH

CENAS

DPH

Záloha:

3 675,-€

6 125,-€

s DPH

uhradená

dňa:

Termin zaplatenia zálohovej platby je termínom zadania do výroby.
Prípadné zmeny v objednávke, resp. cene je možné urobit' len písomnou formou zmluvných strán.
V prípade odstúpenia od zmluvy záujemcom po zadaní do výroby nie je možné už vrátiť zálohovú platbu.
Čl.3
3.1

Čas dodania a prevzatia tovaru
Dodávatel' sa zaväzuje dodať tovar uvedený v čl 1 tejto zmluvy po zamerani a následnom zaplatení
60% zálohy zo zmluvnej ceny a tovarov služieb v termíne do 4 pracovných
týždňov.

BB real servis spol. s r.o.

Číslo arnluvv:
Počet strán: 2:

Šustekova 29/31, 851 04 Bratislava 5

3.2

Termín montáže sa dohodol
v priestoroch dodávatel'a.

do 7 dní od telefonického

oznámenia

o zhotovení

a uloženi

okien

ČiA
Miesto plnenia v prípade montáže
4.1

Bratislava, (príp. iné miesto určí kupujúci) : Zdravotné stredisko Pohranice
ČI.S
Platobné podmienky

5.1

Doplatok zmluvnej ceny bude uskutočnený po skončení montáže vždy v hotovostí, resp. so súhlasom
dodávatel'a vkladom na bankový účet alebo v pokladni dodávateľa ešte v deň ukončenia montáže.
Ukončením montáže sa rozumie montáž okíen a dveri, ktoré sú predmetom tejtc zmluvy. Na montáž
doplnkov sa vzťahuje osobítná zmluva

5.2

Ak záujemca nezaplatí zmluvu v termine, môže dodávateľ záujemcu
omeškania, resp. uplatníť nárok na vrátenie dodaného tovaru.

penalizovať

0,05% za každý deň

Čl.6
Nadobudnutie
6.1

vlastníckeho

práva k tovaru

Záujemca nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až úplným zaplatením
v čl. 2.1

kúpnej ceny uvedenej

Čl.?
Zodpovednosť
7.1

Zmluvné strany sa budú
zodpovednosti za vady.

7.2

Prípadné vady predmetu dodávky
mesíacov odo dňa prevzatia.

7.3

riadiť

za vady tovaru

§ 422 a nasl. Obchodného

môže záujemca

Dodávatel' dáva záruku na dodávané

reklamovať

okná a dvere 5 rokov

poškoden im výrobku alebo jeho súčastí a doplnkov,
úmyselným poškodením alebo živelnou pohromou.

zákonníka,

písomne

ktoré opravujú

u dodávateľa

v lehote do 24

okrem závad vzniknutých

resp. poškodením

nesprávnym

nároky zo

mechaníckým

zaobchádzaním,

Čl.8
8.1

Zmluvu je možné zmeníť alebo zrušiť len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán.

8.2

Zmluva nadobúda účínnosť dňom podpísu zmluvnými stranami.

8.3

Zmluva je vyhodnotená

V Bratislave,

v 2 exemplároch,

z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhodnotenie.

dňa 30.03.2011

......~~
Záujemca

()f3ECN'(

Dodávate\'

lJF~l\D

951 02 [.JO~1RAN!CE

bbrealservis@bbrealservis.sk
KONVERZNÝ

KURZ: 30,1260

IČO: 35880287

