ZMLUVA O DIELO č.
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:

Zastúpený:.
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: , DIČ:, IČ DPH:
Osoba oprávnená rokovať:
Zhotoviteľ:

KALYPSO SK, spol. s r.o.
Pečnianska 1-3
851 01 Bratislava
IČO: 46 397 221, IČ DPH: SK2023371427
Bankové spojenia:
SLSP, a.s. IBAN: SK73 0900 0000 0050 2241 7256, SWIFT: GIBASKBX
VÚB, a.s. IBAN: SK65 0200 0000 0030 3090 0353, SWIFT: SUBASKBX
Zap. v Obch. registri Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.:76722/B
V zastúpení:
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa v súlade so zmluvou o dielo vykonať pre objednávateľa dielo v rozsahu, kvalite,
špecifikácii a v termíne uvedenými v ZOD a Ponuke a záväzok objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň
dohodnutú cenu. Presná špecifikácia dodaných výrobkov, prác a príslušenstva je uvedená v cenovej ponuke, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou a prílohou tejto zmluvy.
Termín plnenia
Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia do 4-8 týždňov od podpisu zmluvy, zaplatenia zálohovej platby, zamerania
a odsúhlasenia detailov objednávateľom. Termín plnenia je závislý od súčinnosti odberateľa najmä pri zameraní
/pripravené a sprístupnené stavebné otvory s vyznačeným váhorysom, ktorý sa nesmie meniť / , odsúhlasenia potrebných
detailov po zameraní a spracovaní výrobnej dokumentácie ako aj odsúhlasenia ceny po zameraní a podpísania dodatku k
zmluve. K nástupu na montáž je potrebné v prípade nutnosti a vzájomnej dohody objednávateľom pripraviť stavebné otvory
/najmä ich ostenia/ podľa dohodnutých detailov a špecifikácii pri zameraní otvorov, ako aj zabezpečiť prístup k nim. Presný
termín bude oznámený dodávateľom týždeň pred dodávkou plnenia. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím
súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
Cena diela:
Cena diela bez DPH:
€
Cena diela vrátane DPH: €
Forma úhrady ceny diela
1. záloha vo výške:
€
Doúčtovanie vo výške:
€
Vzhľadom na skutočnosť, že cena diela je určovaná na základe rozmerov oznámených objednávateľom, je cena diela
uvedená v Ponuke a Zmluve určená podľa dodaných podkladov a môže sa po zameraní zmeniť. V prípade, že sa v
priebehu montáže diela do stavebných otvorov vyskytnú nevyhnutné naviac práce, alebo dodávky materiálu naviac, ktoré
zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzavretia ZOD, ani v čase zamerania, zaväzuje sa ich objednávateľ uhradiť vo výške
zodpovedajúcej obvyklej cene vykonaných prác. Za nevyhnutné práce a dodávky naviac sa považuje najmä potreba
väčšieho rozsahu murárskych prác, potreba búracích prác, naviac dopravy alebo manipulačnej techniky. Dodávateľ sa
zaväzuje vystaviť vyúčtovaciu faktúru neodkladne po ukončení a odovzdaní diela. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru
v lehote splatnosti.

Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotoviteľ odovzdá dielo alebo jeho časť objednávateľovi po jeho/jej vykonaní. Vykonaním diela sa rozumie montáž
výrobkov a preskúšanie ich funkčnosti. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané a odovzdané dielo prezrieť, vyskúšať, prevziať
a spísať prípadné vady diela v Protokole o odovzdaní. Omeškanie s odovzdaním diela alebo poškodenia povrchu diela
malého rozsahu, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela a zjavne odstrániteľné vady diela, k odstráneniu ktorých sa
zhotoviteľ zaviaže, nebránia odovzdaniu diela a nie sú dôvodom na odmietnutie jeho prevzatia.
Záručné podmienky a zodpovednosť za vady diela
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na bežné použitie, a že si počas uvedenej doby
zachová obvyklé úžitkové vlastnosti. Zhotoviteľ poskytuje záruku v dĺžke 60 mesiacov na okná, dvere, okenné výplne,
dverné výplne a montážne práce. Na ostatné časti diela a výkony najmä, murárske práce, kovanie, rolety, kľučky, parapety,
žalúzie a pod. poskytuje dodávateľ záruku v dĺžke 24 mesiacov. Záruka na funkčnosť okien a kovanie je 36 mesiacov pri
správnom zaobchádzaní a v prípade, že montáž vykonala autorizovaná montážna firma a na výrobkoch je prevádzaný
pravidelný servis a údržba.
Záruka sa nevzťahuje na mechanické a iné poškodenie diela, na poškodenie spôsobené nesprávnou obsluhou alebo
údržbou diela, použitím nevhodných agresívnych čistiacich prostriedkov, na vady (napr. poškodenie povrchov, "škrípanie"
v oknách, "ťažký chod" kľučky, a pod.) spôsobené stavebnými prácami iných zhotoviteľov (omietacie, začisťovacie,
maliarske a iné práce) , na vady spôsobené nestabilitou stavby a na nastavenie okien, neodstránením ochranných pások
z výrobkov, prípadne zlou starostlivosťou o výrobky, ktorú je možné urobiť podľa Návodu na použitie a údržbu Kalypso
okien a dverí. Pri zvýšenej relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu môže dôjsť ku tvorbe kondenzátu na vnútornom povrchu
zasklenia, čo však nie je dôvodom na reklamáciu. Ďalej upozorňujeme na to, že pri tepelne neupravovaných sklách sa
môže vyskytnúť jav zvaný „Termálny šok skloviny“, teda že sklo lokálnym prehriatím a nedostatočným odvetraním skloviny,
praskne. Preto je potrebné neumiestňovať priamo na sklo akýkoľvek materiál (papier plagáty, vývesky a pod.), prípadne
v blízkosti skla neumiestňovať akékoľvek predmety a zdroje tepla. Zhotoviteľ upozorňuje na to, že povrchová úprava
profilov okien, dverí a ostatných výrobkov (ako su parapetné dosky, dveré výplne, gar. brány, ext. žalúzie a pod.) sa môže
mierne líšiť v štruktúre a odtieni, čo však nie je dôvodom na reklamáciu.
Ostatné dojednané podmienky:

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Záverečné ustanovenie
- Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími
právnymi predpismi.
- Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané
oboma zmluvnými stranami.
- Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú vedomé a slobodné , čo
svojimi podpismi potvrdzujú.
- V prípade že si objednávateľ vyžiadal izolačné dvojsklo miesto trojskla, alebo montáž bez použitia ochranných pások,
robí tak na svoju zodpovednosť a bol informovaný zhotoviteľom, že nie sú podľa platnej STN normy.
Bratislava ..........................

Bratislava ..........................

...........................................
objednávateľ

...........................................
KALYPSO SK, spol. s r.o.
zhotoviteľ

Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry
Podpisom ZOD objednávateľ súhlasí so zaslaním faktúry elektronicky na e-mail.
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