Zmluva o dielo č. Z201738449_Z
uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Mestský podnik služieb spol. s r.o.
Hviezdoslavova 477, 90501 Senica, Slovenská republika
31424287
2020376303
SK2020376303
SK58 5600 0000 0092 0051 0057
0917773101

Dodávateľ:
Obchodné meno:

PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo:

Kolonáda 4685, 98401 Lučenec, Slovenská republika

IČO:

36045926

DIČ:

2020081954

IČ DPH:

SK2020081954

Číslo účtu:

SK75 1100 0000 0026 2917 1447

Telefón:

0905 830 617

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Výmena okien a hliníkových dverí

Kľúčové slová:

demontáž jestvujúcich okien a dverí, dodávka a montáž plastových výrobkov a hliníkových
dverí, odvoz a likvidácia odpadu, murárske práce,

CPV:

45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu); 45421130-4 - Montáž dverí a okien; 44221000-5 - Okná, dvere a
súvisiace prvky

Druh/y:

Stavebná práca; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Výmena drevených okien a dverí
• Demontáž jestvujúcich drevených okien a dverí a montáž nových plastových okien a nových hliníkových dverí.
• Odvoz a ekologická likvidácia odpadu.
• Búracie práce, ktorých predmetom je kompletné vybúranie okennej a dvernej výplne vrátane príslušenstva a
parapetov.
• Murárske a začisťovacie práce.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

začistenie vnútorných omietok okolo okien - spodná
strana okien - parapety

m

52,80

omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo
dverného štuková

m2

47,706
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Minimum

Maximum

Presne

doplnenie muriva ostení okenných obrúb po vybúraní
okien

m

191,52

začistenie vonkajších omietok okolo okien - spodná
strana okien - parapety

m

52,8

omietka vápenocementová vonkajšieho ostenia
okenného alebo dverného hladká

m2

31,804

demontáž oplechovania vonkajších parapetov šírky do
330 mm

m

42,2

demontáž parapetnej dosky drevenej alebo plastovej
šírky do 300 mm

m

36,8

demontáž okien drevených aj s rámom

m

191,52

demontáž dverí drevených vchodových aj s rámom

m

25,6

zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé
podlažie

t

3,037

odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

t

3,037

odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý
ďalší 1 km

t

3,037

vnútrostavenisková doprava sutiny do 10 m

t

3,037

Poplatok za skladovanie - stavebná suť

t

3,037

presun hmôt pre opravy a údržbu objektov

t

14,972

m

191,52

tesniaca fólia CX exterier pre okenné konštrukcie

m

201,096

tesniaca fólia CX interier pre okenné konštrukcie

m

201,096

plastové okno, 3- dielne- fix , rozmer 2100 x 1 400 mm,
izolačné dvojsklo 6 komorový profil, biele pol. č.1

ks

1

plastové okno, 3- dielne, fix-0-fix , rozmer 2100 x 1 400
mm, izolačné dvojsklo 6 komorový profil, biele pol. č.3

ks

1

plastové okno jednokrídlové , rozmer 600 x 1 700 mm,
izolačné dvojsklo 6 komorový profil, biele pol. č.5

ks

1

plastové okno jednokrídlové ,S, rozmer 1200 x 500 mm,
izolačné dvojsklo 6 komorový profil, biele pol. č.6

ks

1

plastové okno jednokrídlové ,S, rozmer 700 x 600 mm,
izolačné dvojsklo 6 komorový profil, biele pol. č.7

ks

1

plastové okno dvojkrídlové ,O-OS, rozmer 1500 x 1 500
mm, izolačné dvojsklo 6 komorový profil, biele pol. č.8

ks

3

plastové okno jednokrídlové ,OS, rozmer 900 x 1 500
mm, izolačné dvojsklo 6 komorový profil, biele pol. č.9

ks

1

plastové okno dvojkrídlové ,O-OS, rozmer 1200 x 1 700
mm, izolačné trojsklo 6 komorový profil, biele pol. č.10

ks

4

plastové okno jednokrídlové ,O, rozmer 1800 x 1600
mm, izolačné dvojsklo 6 komorový profil, biele pol. č.11

ks

2

plastové okno zostava 2xdvojkrídlové ,OS-O-O-OS,
rozmer 2 400 x 1 700 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový
profil, biele pol. č.12

ks

2

plastové okno trojkrídlové ,O-O-OS, rozmer 2 400 x 1
700 mm, izolačné trojsklo 6 komorový profil, biele pol.
č.13

ks

2

plastové okno jednokrídlové ,fix, rozmer 1000 x 500 mm,
izolačné dvojsklo, nepriehľadné bezpečnostné , 6
komorový profil, biele pol. č.14

ks

5

plastové okno jednokrídlové ,fix, rozmer 2 00 x 500 mm,
izolačné dvojsklo nepriehľadné bezpečnostné 6
komorový profil, biele pol. č.15

ks

1

montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami
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plastová výkladová stena delená 6x, 5xfix-1xS, rozmer
3000 x 2 520 mm, izolačné dvojsklo 6 komorový profil,
biele , 1x otvor pre klimat. pol. č.16

ks

3

plastové okno trojkrídlové , OS-O-O, rozmer 2 100 x 1
500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, biele, pol.
č. 17

ks

3

plastové okno trojkrídlové ,OS-O-O, rozmer 1600 x 1
500 mm, izolačné trojsklo 6 komorový profil, biele pol.
č.18

ks

1

montáž vonkajších parapetov plechových montážnou
penou

m

42,2

parapet vonkajší plechový s PVC koncovkami

m

42,2

montáž vnútorných parapetov plastových, drevených
montážnou penou

m

36,8

parapet vnútorný plastový s koncovkami

m

36,8

príplatok za bezpečnostné sklo

m2

18,030

presun hmôt pre konštrukcie stolárske

%

1

montáž dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO
páskami

m

25,60

tesniaca fólia CX exterier pre okenné konštrukcie

m

26,88

tesniaca fólia CX interier pre okenné konštrukcie

m

26,88

Hliníkové vchodové jednokrídlové , rozmer 1 000 x 2 200
mm, izolačné dvojsklo , nepriehľad. , bezpečnostné,
farebné drevo pol. č. 2

ks

1

Hliníkové vchodové dvojkrídlové , rozmer 1 300 x 2 100
mm, izolačné dvojsklo , nepriehľad. , bezpečnostné,
farebné drevo pol. č. 4

ks

1

Hliníková vchodová stena , 2x dvojkrídlové dvere,
nadsvetlík, rozmer 3 000 x 3 200 mm, izolačné dvojsklo ,
nepriehľad. , bezpečnostné, farebné drevo pol. č. 19

ks

1

montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej
štandartnej

m2

42,39

Interierová žalúzia hliníková STANDART biela 18/25 bez vedenia

m2

42,39

presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12m

%

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

výpis okien a dverí

podrobná špecifikácia okien , dverí a príslušenstva je uvedená v
prílohe opis. formuláru, rám plastových okien dvojtesniaci, farba
biela, prevedenie štandart,

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane montáže a dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
V aktualizovanom rozpočte budú započítané náklady na uskutočnenie všetkých stavebných , montážnych a iných prác a
činnosti potrebných na zhotovenie diela. Aktualizovaný rozpočet bude spracovaný v súlade s uzavretou zmluvou.
V aktualizovanom rozpočte zhotoviteľ uvedie doplňujúcu špecifikáciu ponúkaných výrobkov a ich komponentov ( okná,
kovanie, dvere) , ich výrobcu, výrobnú značku, typ a označenie.
Nepredloženie aktualizovaného rozpočtu v požadovanej forme a termíne ako aj nepredloženie technických špecifikácií
ponúkaných výrobkov sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy, z ktorého prináleží objednávateľovi právo
odstúpenia od zmluvy.
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Objednávateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť preddavok na plnenie zmluvy. Platba bude uskutočnená po ukončení diela na
základe podpísaného odsúhlaseného preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Splatnosť faktúry do 30 dní .
Súčasťou preberacieho protokolu zhotoviteľ predloží objednávateľovi : ( atesty použitých výrobkov a materiálov, záručné listy,
doklad o uložení likvidácie vybúraných hmôt ) ,
V cene budú započítané všetky náklady na uskutočnenie stavebných prác, montážnych prác a činností potrebných na
zhotovenie diela.
Počas realizácie bude zhotoviteľ v priestoroch miesta realizácie prác udržiavať čistotu a poriadok, obmedzovať hlučnosť a
prašnosť, dodržiavať dohodnutý pracovný režim ( práca počas dní pracovného pokoja len po dohode s objednávateľom ),
Stavenisko / resp. pracovisko bude odovzdané podľa vzájomnej dohody strán. Medzi objednávateľom a zhotoviteľom bude
najneskôr do 7 dní po uzavretí zmluvy dohodnutý časový harmonogram prác a dodávok.
Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísaného odovzdávacieho protokolu a trvá 5 rokov.
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Príloha č. 1 - Výpis okien a dverí.pdf

Príloha č. 1 - Výpis okien a dverí.pdf

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Senica

Obec:

Senica

Ulica:

Hviezdoslavova 477

Čas / lehota plnenia zmluvy:
02.10.2017 00:00:00 - 31.10.2017 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 880,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 256,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.
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5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 10.08.2017 12:36:01
Objednávateľ:
Mestský podnik služieb spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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