
Kúpna zmluva

Dodávateľ: mella plus s.r.o.
Robotnícka 61/65, 905 01 Senica
Zastúpená: Hučko Ladislav
IČO: 36240281
DIČ: 2020188313
IČ DPH: SK2020188313
Účet: 2056434851/0200

Objednávateľ: Reedukačné centrum
Trstín 335
91905 Trstín

l. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je dodávka plastových okien v zmysle objednávky č.130120 14 a cenovej ponuky Č. 42595
zo dňa 11.12.2014. Objednávateľ súhlasí s rozmermi v cenovej ponuke Č. 42595 a zaväzuje sa dodržať stavebné
rozmery podľa zamerania zo dňa 01.12.2014

II. Cena a spôsob úhrady

Cena diela stanovená po vzájomnej dohode zmluvných strán nasledovné
1. cena plastových okien 3.093,61 €

2. cena doplnkov 613,32 €
3. cena siete 12,22 €
4. cena montáže 1.926,70 €

Celková cena bez DPH
DPH 20%

5.645,85 €
1.129,17 €

Celkom k úhrade s DPH: 6.775,00 €

III. Termín realizácie diela
Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo
aj dodávka a montáž dverí v termíne 25 pracovných dní od prijatia zálohy na bankový účet spoločnosti.

IV. Spôsob platby

aj Platba vo výške 6.775,00 € zaplatená najneskôr do 5 dní od podpísania tejto zmluvy na základe faktúry
dodávateľa.
bl Doplatok vo výške O € zaplatený najneskôr do 5 dní od prevzatia diela na základe faktúry

dodávateľa. Prevzatie diela bude vykonané písomnou formou (tzv. preberací protokol).
cl Pokiaľ objednávateľ neuhradí dohodnutú zálohu v termíne, ktorý je stanovený ako termín splatnosti,

má sa za to, že taktiež termín realizácie diela sa posúva o dni oneskorenia zaplatenia zálohovej faktúry.
Úhradou zálohovej faktúry sa rozumie pripísanie zálohy na účet dodávateľa, alebo platba v hotovosti.

v. Záruka a zodpovednosť za vady
aj Dodávateľ poskytuje záručnú dobu 5 rokov na fyzikálne vlastnosti profilov a izolačného dvoj-skla a záručnú
dobu 3 roky na plnú funkčnosť okien, kovania a príslušenstva pri riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe
bl Dodávateľ neručí za vady spôsobené neodborným zaobchádzanírn a zjavné mechanické poškodenia

spôsobené objednávateľom.
cl každá reklamácia objednávateľa bude dodávateľovi nahlásená písomne.
dl norma okien EN 14351-1 (CE)



VI. Povinnosti objednávateľa
aJ Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne dodávateľovi všetku súčinnosť potrebnú k prevedeniu diela.

(v prípade potreby bezplatne poskytne uzamykateľný priestor k uskladneniu náradia a materiálu).
bl Objednávateľ sa zaväzuje zaistiť stavebnú pripravenosť ku dňu začatia montáže. Stavebnou

pripravenosťou sa rozumie dodržanie rozmerov podľa technických podkladov, prístup k objektu,
možnosť napojenia na el. sieť a iných náležitostí umožňujúcich riadne a včasné vykonanie
predmetu zmluvy.

cl Objednávateľ je povinný na vyzvan ie dodávateľa sprístupniť objekt k jeho zameraniu a zaistiť účasť
zodpovednej osoby, ktorá písomne potvrdí správnosť údajov uvedených v zameriavacom protokole.

dl V prípade, že objednávateľ nezabezpečí potrebnú pripravenosť stavby k realizácii diela, uhradí
dodávateľovi všetky náklady s tým spojené.

el V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy, uhradí tento všetky náklady, ktoré vznikli
dodávateľovi do termínu odstúpenia.

fJ zaplatiť finančné čiastky v určenom termíne

VII. Povinnosti dodávateľa
aJ odovzdať dohodnutú dodávku včas bez nedostatkov vecných alebo právnych
bl vybaviť v určenej lehote prípadné reklamácie

VIII. Zmluvné pokuty
aJ V prípade omeškania s platbou faktúr, má dodávateľ právo účtovať objednávateľovi penále vo

výške 0.05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
bl v prípade nedodržania termínov a montáže diela zavinených dodávateľom je tento povinný

poskytnúť objednávateľovi zľavu z ceny diela vo výške 0.05% za každý deň omeškania.

IX. Záverečné ujednania
aJ Akékoľvek prílohy tejto zmluvy budú vykonané iba písomnou formou na základe dohody oboch

zmluvných strán.
bl Medzi zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že vlastníctvo predmetu diela prechádza na objednávateľa

až po úplnom uhradení kúpnej zmluvy. Do tej doby zostáva majetkom dodávateľa.
cl V prípade, že montáž nebude možné previesť, prípadne v nej pokračovať z dôvodov zlých poveternos-

tných podmienok (teploty pod -5 stupňov celzia), nepovažuje sa toto za omeškanie termínu dodávky
diela a objednávateľ nemá právo požadovať zmluvnú pokutu.

dl V prípade, že objednávateľ požaduje kompletizáciu plastových výrobkov (osadenie okenných
a dverových kľučiek, krytov kovania, vložiek zámkov dverí ...) po termíne ukončenia montáže
a odovzdania diela objednávateľovi, berie tento na vedomie, tú skutočnosť, že dodávateľ má právo
požadovať doplatok ceny diela v plnom rozsahu v dohodnutom termíne, lebo tieto nedostatky nie sú
spôsobené oneskorením prác zo strany dodávateľa a budú prevádzané na žiadosť objednávateľa.

el Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je cenová ponuka č. : 42595
fJ Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom jeden obdrží dodávateľ a jeden odberateľ.
gi Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
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objednávateľ: Reedukačné centrum
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okná a dvere

Cenová ponuka č.:

Zákazka
Dňa

Profil
Platnosť CP
Dodací termín

MElL>\ PLUS, s. r, o.
Robotnrcka.61/65
90S 01 SENICA

2.12.2014

Slovaktual STANDARD-OL, (Aluplast 105000)
31.12.2014
25 pracovných dní
od prijatia zálohovej platby (50%) na náš BÚ

Reedukačné centrum

Trstín 335
91905
0918/807 108

Pozícia Č. Množstvo
(mj.)

Spolu
€

Popis
cena/ks

Zl'ava

1) 5 ks

1 ks

2) 2 ks

T-
1430 1460

II
f---560--l

1 ks

1 ks

IDEAL 5000 550 x 1440 mm Poschodie chodba 3 ks+ WC 2 ks
Rám:
Krídlový systém:
Farba dnu/von:
Výplň:
Kovanie:
Medz.rámik:
Rozmer skla:

4 x Rám 80mm (150x03)
Krídlo 77mm lep. (150x85)
biela / biela
číre 4-16-4 U=1,1
OS prave KS (Standard)
AL
Pole číslo
1.1

121,00 40,00%
Okenná kf. biela v cene okna

Šírka
343

Výška
1233

363,00

lel.:034-6514139
rax,034 -654 56.&1

IDEAL 5000 560 x 1430 mm WC prízemie - náradie
Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
Krídlový systém: Krídlo 77mm lep. (150x85)
Farba dnu/von: biela / biela
Výplň: D.kôra číra 4-16-4 U=1, 1
Kovanie: OS prave KS (Standard)
Medz.rámik: AL
Rozmer skla: Pole číslo

1.1
127,00 40,00%
príplatok za sklo dub.kôra
5,00 25,00%
Okenná kf. biela v cene okna

mobil: 0015 7S1 082, OW2950721
••-mail: sen1ca4.;iIDVaktual.sk

Šírka
353

Výška
1223

152,40

7,50

banko ve spo)"ni,,;
WH Senica, C.ubu: 2G5643485Ij0200

lto; 36240281
It DPH: SK2020 188313



ponuka č. : 42595 zo dňa: 2.12.2014

Pozícia č. Množstvo Popis
(mj.) cena/ks

3) 2 ks

17111 IDEAL 5000 56
Rám:

jll i Krídlový systém:
/1 \ i Farba dnu/von:]ď~"'""II Výplň:f\ \1
i \ il Kovanie:
:~;I- Medz.rámik:

1--560--1 Rozmer skla:

127,00
1 ks príplatok za sklo

5,00
1 ks Okenná kr. biela

4) 1 ks

II-----, IDEAL 5000 56,
\Ii [ Rám:
1~,\ i Krídlový systém:i \\! Farba dnu/von:i U 14401470
i /'ll~II Výplň:1/ ii Kovanie:Ll Medz.rámik:

. -_. -_ .. Rozmer skla:1--560--1

127,00
1 ks Okenná kf. biela

5) 1 ks

ITT
IDEAL 5000 56

li
~

Rám:
,l, l Krídlový systém:

,Ii i l Farba dnu/von:
,( \ I 1

1430
1460 Výplň:i \ \1 111Ll Kovanie:

Medz.rámik:
1--560--1 Rozmer skla:

127,00
1 ks príplatok za sklo

5,00
1 ks Okenná kf. biela

strana Č. : 2 I 6

ZI'ava Spolu
€

o x 1440 mm Prízemie chodba
4 x Rám 80mm (150x03)
Krídlo 77mm lep. (150x85)
biela / biela
číre 4-16-4 U=1,1
OS prave KS (Standard)
AL
Pole číslo
1.1

40,00%
dub.kôra

25,00%
v cene okna

Šírka
353

Výška
1233

152,40

7,50

o x 1440 mm Prízemie chodba
4 x Rám 80mm (150x03)
Krídlo 77mm lep. (150x85)
biela / biela
číre 4-16-4 U=1,1
OS prave KS (Standard)
AL
Pole číslo
1.1

40,00%
v cene okna

Šírka
353

Výška
1233

76,20

o x 1430 mm WC prízemie žiaci
4 x Rám 80mm (150x03)
Krídlo 77mm lep. (150x85)
biela / biela
číre 4-16-4 U=1,1
OS prave KS (Standard)
AL
Pole číslo
1.1

40,00%
dub. kôra

25,00%
v cene okna

Šírka
353

Výška
1223

76,20

3,75
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Pozícia č. Popis
cena/ks

ZI'ava Spolu
€

Množstvo
(mj.)

6) 1 ks

IDEAL 5000 560 x 1430 mm WC prízemie žiaci
Rám:
Krídlový systém:
Farba dnu/von:
Výplň:
Kovanie:
Medz.rámik:
Rozmer skla:

4 x Rám 80mm (150x03)
Krídlo 77mm lep. (150x85)
biela / biela
číre 4-16-4 U=1,1
OS prave KS (Standard)
AL
Pole číslo
1.1

127,00 40,00%
príplatok za sklo dub.kôra
5,00 25,00%
Okenná kr. biela v cene okna

7) 2 ks

1 ks

1 ks

Šírka
353

Výška
1223

76,20

3,75

IDEAL 5000 2050 x 1450 mm Učebňa poschodie
Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
Krídlový systém: 2 x Krídlo 77mm lep. (150x85)
Farba dnu/von: biela / biela
Výplň: 2xčíre 4-16-4 U=1,1
Kovanie: OS lave KS (Standard)

OS prave KS (Standard)
AL
Pole číslo Šírka
1.1 846
2.1 846

335,00 40,00%
Okenná kr. biela v cene okna

Medz.rámik:
Rozmer skla: Výška

1243
1243

402,00

1160 x 3200 mm Schodište
4 x Rám 80mm (150x03)
2 x Fixné zasklenie (Fix), Krídlo 77mm
lep. (150x85)
biela / biela
3 x D.kôra číra 4-16-4
2 x FIX - Pevné v Ráme
Sklopne KS (Standard)
AL
Pole číslo
1.1
2.1
3.1

2 ks

8) 1 ks

ilir 3200 3230,5

~Il1
f.--1160 ---1

IDEAL 5000
Rám:
Krídlový systém:+

Farba dnu/von:
Výplň:
Kovanie:

Medz.rámik:
Rozmer skla:

U=1,1

Šírka
1030
953
1030

Výška
1098
349
1398

340,01 40,00% 204,01

1,160 m spojovací profil (124116)
3,58 25,00% 3,11

2,57 m2 príplatok za sklo dub.kôra
10,00 25,00% 19,28

1 ks príplatok za sklo dub.kôra
5,00 25,00% 3,75

1 Ks Sieťka pevná biela
16,29 25,00% 12,22
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Pozícia č. Popis
cena/ks

Spolu
€

Množstvo
(mj.)

ZI'ava

1,160 m
6,43

spoj. s prekrytím biely (140267)
8,57 25,00%

-------------------------------------------------------------------------- ---

9) 2 ks

IDEAL 5000 560 x 800 mm WC riaditeľ
Rám:
Krídlový systém:
Farba dnu/von:
Výplň:
Kovanie:
Medz.rámik:
Rozmer skla:

4 x Rám 80mm (150x03)
Krídlo 77mm lep, (150x85)
biela / biela
číre 4-16-4 U=1,1
OS prave KS (Standard)
AL
Pole číslo
1.1

Šírka
353

Výška
593

1 ks
94,00 40,00%
Okenná kf. biela v cene okna

112,80

10) 14 ks

1160 x 1440 mm Chodba škola 3 ks
Učebne+kuchyňa 7 ks
Chodba smer kuch. 4 ks

4 x Rám 80mm (150x03)
Krídlo 77mm lep. (150x85)
biela / biela
číre 4-16-4 U=1,1
OS prave KS (Standard)
AL
Pole číslo
1.1

IDEAL 5000

Rám:
Krídlový systém:
Farba dnu/von:
Výplň:
Kovanie:
Medz.rámik:
Rozmer skla:

1----1160--j

Šírka
953

Výška
1233

1 ks
176,00 40,00%
Okenná kf. biela v cene okna

1478,40

11) 1 ks

vonkajší Al.ohýbaný parapet ZALATYP 165mm biely
počet šírka
2 600
6,96
univerzálna plastová krytka
5,00
nerezová skrutka k al.parapetom

2 ks

5 ks

6,96

5,00

1 ks

vonkajší Al.ohýbaný parapet ZALATYP 180mm biely
počet šírka
5 600
2 600
5 600
2 2100
1 1200
10 1200
157,44
univerzálna plastová krytka
62,50

12)

25 ks
157,44

62,50
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Pozícia č. Množstvo Popis Zl'ava Spolu
(mj.) cena/ks €

98 ks nerezová skrutka k al.parapetom

13) 1 ks

vonkajší Al.ohýbaný parapet ZALATYP 225mm biely
počet šírka
4 1190
34,75 34,75

4 ks univerzálna plastová krytka
10,00 10,00

19 ks nerezová skrutka k al.parapetom

14) 1 ks

vnútorný plastový parapet 250mm biely
počet šírka
4 1190
4 1140
55,92 55,92

8 ks obojstranná plastová krytka biela
12,00 12,00

15) 1 ks

vnútorný plastový parapet 300mm biely
počet šírka
5 570
2 560
3 600
2 570
2 2060
2 570
3 1190
118,05 118,05

38 ks obojstranná plastová krytka biela
57,00 57,00

16) 1 ks

vnútorný plastový parapet 350mm biely
počet šírka
3 1190
29,63 29,63

6 ks obojstranná plastová krytka biela
9,00 9,00
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Pozícia č. Množstvo
(mj.)

Popis
cena/ks

Zl'ava Spolu
€

17) 148,780 m

Demont. +mont. +obm urovanie

12,95 1926,70

Suma oložiek
Celková cena bez DPH
DPH 20,00 %

5645,85
5645,85
1129,17

Čiastka k zaplateniu 6775,02 €

Pri montáži do nezatepleného priestoru môže dojsť k vnútornému roseniu skiel,čo nie je dôvodom
reklamácie! Pri platbe uvádzajte ako variabilný symbol číslo cenovej ponuky! Záručná doba 5 rokov
na fyzikálne vlastnosti profilov a izolačného skla. Záručná doba 36 mesiacov na plnú funkčnosť
príslušenstva pri riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe.
S pozdravom

Jaroslava Chodúrová


