
Zmluva o dielo
podl'a § 536 a nasl. zákona c. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1. Objednávatel':

Mesto Pezinok
sídlo: Radnicné námestie 7, 902 14 Pezinok
osoby oprávnené na konanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok
b) technických: Ing. Štefan Tancár, ved. ref. správy majetku MsÚ v Pezinku
(033/6901171)
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, císlo úctu: 6602006001/5600
ICO: 00305022
DIC: 2020662226

2. Zhotovitel':

Ing. Jozef Tuma BATEA -stavebná spolocnost'
miesto podnikania: Vinicnianska cesta 1, 902 01 Pezinok
osoby oprávnené na konanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. JozefTuma
b) technických: Ing. Augustín Everling
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, císlo úctu: 6610903001/5600
ICO: 300 36 305
IC DPH: SK 1020227714
Oznacenie registra : Živnostenský register Obvodného úradu v Pezinku
Císlo registra : 107-6812

II. Predmet plnenia

(1) Predmetom plnenia je výmena okien za plastové okná na budove " Základná
škola ZŠ - Fándlyho ulica, Pezinok, 1. NP ", typu DECEUNINCK bielej farby.
Neoddelitel'nou castou tejto zmluvy je podpísaná a odsúhlasená cenová ponuka, aj s poctom
kusov. V cene sú zahrnuté náklady na dopravu.

(2) Objednávatel' na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup zadávania
zákazky s nízkou hodnotou prieskumom trhu podl'a zákona c. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(3) Na základe výsledkov prieskumu trhu a schválením v kolégiu primátora dna
01.02.2011, zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu.

III. Doba plnenia

Zhotovitel' sa zavazuje vyhotovit dielo v termíne:
Zaciatok: 21.02.2011
Ukoncenie: 07.03.2011



IV. Cena diela a platové podmienky

(1) Zmluvná cena diela na základe dohody zmluvných strán predstavuje:

Cena bez DPH: 29.404,00 EUR
DPH 20 %: 5.880,80 EUR
Spolu celkom: 35.284,80 EUR
(slovom: tridsatpattisícdvestoosemdesiatštyri 80/100 EUR s DPH)

(2) Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom plnení:
a) zálohu vo výške 20 % z ceny t.j. 7.056,96 EUR, zaplatí objednávatel' na základe zálohovej

faktúry vystavenej dodávatel'om do 3 dní OdDdna podpísania tejto zmluvy so splatnostou
3 pracovných dní odo dna dorucenia zálohovej faktúry,

b) zvyšnú sumu vo výške zvyšných 80 % z ceny, t.j. 28.227,84 EUR, zaplatí objednávatel' na
základe faktúry - danového dokladu, so splatnostou 7 pracovných dní OdDdna dorucenia
faktúry. Zúctovacia faktúra sa vystaví po protokolárnom odovzdaní predmetu diela.

V. Základné vzt'ahy objednávatel'a a zhotovitel'a

Objednávatel' sa zavazuje upozornit zhotovitel'a na všetky skutocnosti, ktoré by mali
vplyv na zhotovenie predmetného diela.

VI. Dodanie diela a záruka na dielo

(1) Dielo je dodané v termíne podl'a dohody zmluvných strán. Dielo sa
protokolárne odovzdá bez zbytocného odkladu po jeho zhotovení. O tejto skutocnosti
vyhotovia zmluvné strany preberací a odovzdávací protokol. Dielo sa stáva vlastníctvom
objednávatel'a až po úplnom zaplatení ceny die!a podl'a cI. IV. tejto zmluvy.

(2) Preberací a odovzdávajúci protokol musí obsahovat najma:

a) výsledok ohliadky diela, ci bolo dielo vytvorené podl'a pokynov objednávatel'a a zistené
zjavné vady,

b) v prípade, že dielo má zjavné vady, ktoré sú odstránitel'né - termín ich odstránenia,
c) dátum a podpisy zástupcov oboch zmluvných strán.

(3) Zhotovitel' prehlasuje, že dielo bude mat vlastnosti predpísané technickými
normami, ktoré sa vztahujú na dielo. Zároven za ním vyhotovené dielo preberá záruku na
dobu 60 mesiacov od prevzatia diela podl'a obsahu tejto zmluvy. Ukoncenie zárucnej lehoty
nemá vplyv na životnost diela a ostatné kvalitatívne parametre.

VII. Iné dojednania

Zhotovitel' sa zavazuje poskytnút objednávatel'ovi bezplatný zárucný servis po celú
dobu zárucnej doby a to v prípade, ak nepojde o mechanicky porušené alebo nešetrným
zaobchádzaním porušené dielo. Pre ostatné prípady poskytne zhotovitel' úplatný pozárucný
servis na základe osobitného písomného požiadania objednávatel'a.



VIII. Zmluvné ustanovenia

(1) Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej možnosti uplatnenia zmluvnej
pokuty:
a) Zhotoviter bude platit objednávaterovi zmluvné pokuty za omeškanie s plnením diela

v termínoch podra clánku III. zmluvy a a to vo výške 0,05 % z ceny diela, za každý den
omeškania.

b) Objednávater bude platit zhotoviterovi zmluvné pokuty za každý den omeškania
s oneskorením platením zálohy, ci faktúry v zmysle clánku IV. ods. 2, vo výške 0,05 %
z ceny diela za každý den omeškania.

c) Zároven sa zmluvné strany dohodli, že vzniknuté škody, ktoré vzniknú niektorej zo strán,
porušením tejto zmluvy, budú riešené v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

(2) V prípade neodovzdania diela zhotoviterom v riadnom termíne uvedenom v
clánku III., ak už bola poskytnutá záloha v zmysle clánku IV. ods. 2 písmo a), je zhotoviter
povinný neodkladne do 3 dní po uplynutí termínu, vrátit zálohu na úcet objednávatera. V
prípade nesplnenia tejto povinnosti sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute pre
zhotovitera vo výške 0,5 % z výšky zálohy za každý den omeškania.

IX. Záverecné ustanovenia

(1) Táto zmluvaje vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých tri obdrží objednávater
a jednu zhotoviter.

(2) Zmluvu je možné menit, ci doplnovat len písomnými dodatkami podpísanými
osobami podra clánku I. tejto zmluvy.

(3) Ani jedna zo zmluvných strán nie je oprávnená vzájomné práva a povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy, ako aj iné skutocnosti, ktoré by mohli poškodit dobré meno,
alebo by tým mohlo byt vyzradené tajomstvo,.,zverejnovat ani rozširovat vo vztahu k tretím
osobám a uchovajú ich v tajnosti.

(4) Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka
c. 513/1991 Zb.

(5) Zmluva je platná odo dna jej podpísania zmluvnými stranami a úcinná dnom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Mesta Pezinok, v zmysle § 47a ods. 1
Obcianskeho zákonníka a § 5a ods. 5 zákona o slobode informácií.

V Pezinku, dna 02.02.2011
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BATEA - STAVEBNA SPOLOCNOST

SENECKA'55
90201 PEZINOK

zš
,

FANDLYHO,PEZINOK

00421/033/6413860,0903437489

Vážený zákazník,

Cenová ponuka c. :ZŠ FÁNDLYHO

V prílohe Vám zasielame cenovú ponuku ako odpoved' na Vašu objednávku na
dodávku plastových výrobkov.

Tieto sú vyrobené z 5-kom.profilu DECEUNINCK-ZENDOW,BELGICKO.
Kovanie je celoobvodové zn.AUBI,výroba NEMECKO.

V cene výrobkov je zahrnutý bezplatný zárucný aj pozárucný servis do 24 hod.

Císlo výkresu
Názov výrobku
Farba výrobku

Typ zasklenia

Mriežka v skle

Podkladný profil
Poznámka

Doplnky
Systém
Odberatel

Termín

Pocet kusov

Cena doplnkov
Doplnky za pol.
Cena výrobku
Cena za položku

ZŠ FÁNDLYHO-01

6-KR.OKNO,S,S,O-O,FIX NADSV.
0003.

PLANITE ULTRA 4-16-4 Ug=1.1

VON.PARAPET 240mm

VN. PARAPET+VN. ŽALÚZIE 2ks

DECEUNINCK ZENDOW

ZŠ FÁNDLYHO,PEZINOK
27.1. 2011

1320.0

2640. o

24
105EUR

2520EUR
974EUR

23376EUR

Císlo výkresu
Názov výrobku
Farba výrobku

Typ zasklenia

Mriežka v skle

Podkladný profil
Poznámka

Doplnky
Systém
Odberatel
Termín

Pocet kusov

Cena doplnkov
Doplnky za pol.
Cena výrobku
Cena za položku

ZŠ FÁNDLYHO-02

3-KR.OKNO,S,O-S,FIX NADSV.
0003.

PLANlTE ULTRA 4-16-4 Ug=1.1

VON. PARAPET 240mm

VN. PARAPET+VN . ŽALÚZIE 1ks

DECEUNINCK ZENDOW

ZŠ FÁNDLYHO,PEZINOK

27.1. 2011

1180.o

6

65EUR
390EUR
451EUR

27 O6EUR



Cenová ponuka c. : ZŠ FÁNDLYBO Strana císlo 2

Císlo výkresu
Názov výrobku

Farba výrobku

Typ zasklenia

zš FÁNDLYBO-03

3-KR.OKNO,S,O-S,FIX NADSV.
0003.

PLANITE ULTRA 4-16-4 Ug=1.1

,1~~0.02700.0Mriežkav skla

Podkladnýprofil
Poznámka

. Doplnky
Systém
Odberat'el

Termín

VON. PARAPET 240mm

VN. PARAPET+VN . ŽALÚZIE lks

DECEUNINCK ZENDOW

ZŠ FÁNDLYHO,PEZINOK

27. 1. 2011

,600:0

I
1180.0

Pocet kusov

Cena doplnkov

Doplnky za pol.

Cena výrobku

Cena za položku

6
65EUR
390EUR
451EUR
2706EUR

Cena výrobkov celkem

ZIava celkem 30.00 %

Cena po zIave celkem

Cena doplnkov celkem

Cenamontáže celkem "'"Dct1 ~ OM ( E.i
Celkem bez DPB
DPH 20% celkem

Cena celkem vrátane DPB

28788.00EUR

-8636.00EUR

20152.00EUR

3300.00EUR

5952.00EUR

29404.00EUR

5880..60EUR

35284.80EUR

Cenová ponuka je platná po dobu 8 týždnov.Záruka na dielo je 60 mesiacov
od odovzdania diela,záruka na stált>st farby je min. 30 rokov.
Termín dodávky je do 4 týždnovod podpisu tejto zmluvy.

p.

Záloha pri objednávke .#.1~.. .EUR

Druhá platba pri dodáv .IÓ.., .EUR
Doplatok po dokoncení iJ'9l~ .EUR.
Dakujeme Vám za prejavenú doveru a veríme,že získame Vašu objednávku.
V pripade Vášho súhlasu prosím kontaktujte našich pracovníkov na sídle
firmy alebo volajte tel. 033/6413966,0903437 489.

V Pezinku dna : 31. 1.2011

S úctou Inq.EVERLING Auqustín


