
Zmluva o dielo
uzatvorená podl'a s 63L a nasl. zákona č.4o/t964 Zb. občianskeho zákonníka v znení

neskorších predpisov (d'alej len ,,občiansky zákonník")

Zhotovitel':
obchodné meno: DoM a spol. s r.o.

Zastúpený vo veciach právnych: lng. Veronikou Domorákovou, konateľ spoločnosti
Zastúpený vo veciach technických: lng. Jurajom Domorákom

Sídlo: vl.R'Štefánĺka 59, 919 43 CÍfer
tČo: 36723 479
DlČ: 2oŻŻ3o8oL3
lČ opn: sK2o223o8o13
IBAN: SK7011000000002626805707
SWIFT: TATRSKBX
Banka: TATRA Banka a.s., Trnava

(d'alej len,,zhotovitel"')

a

objednávatel':
obchodné meno
Zastúpený:
Sídlo:
tčo:
DlČ:
lČ opH:
IBAN:
SWIFT
Banka:

oo 372 347
zo2Lt3g697 \

obec Cífer
Mgr. Marošom Saganom, PhD., starostom obce
Nám. A. Hlinku 31',9t9 43 Cífer

sK 66 0200 0000 0000 02923212

VÚB, a.s.
(d'a lej len,,o bjed návatel"')

sa dohodlĺ na uzatvorenítejto zmluvy o dielo(d'alej len ,,zmluva")

článok l
Úvodné ustanovenia

L. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie ,,Dodávka a montáž sekčných garážových brán

a systému odsávania výfukových spodín v objekte Požiarnej zbrojnice v obci Cífer" (d'alej

len ,,dielo"), v rozsahu podľa:



Cenovej ponuky pre dodávku a montáž Żbrán zo dňa 06.07.2oL8 na čiastku 6IŻ3,94
€ bez DPH. Táto Cenová ponuka tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

a Cenovej ponuky pre dodávku a montáž odsávacieho zariadenia výfukových plynov

zo dňa 06.07.20L8 na čiastku 17 881',20 € bez DPH. Táto Cenová ponuka tvorí prílohu

č.2ktejtozmluve.
Dodávka a montáž budú v priestoroch garáže - v objekte Požiarna zbrojnica

Dobrovolhého hasičského zboru, na ul. SNĘ v CÍferi.

2. Dielo sa považuje za riadne odovzdané od okamihu, kedy objednávatel'potvrdí prevzatie

diela svojím podpisom na odovzdáVacom a preberacom protokole.

článok ll
Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje na vlastné nebezpečenstvo a za podmienok stanovených touto

zmluvou vykonať pre objednávatel'a dielo špecifikované v článku l. tejto zmluvy a

objednávatel' sa zaväzuje vykonané dielo od zhotovitel'a prevziať a zaplatiť zhotovitelbvi

dohodnutú cenu za jeho vykonanie špecifikovanú v článku V. tejto zmluvy.

článok lll
Vykonanie'a odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať pre objedŇĺvateľa dielo na vlastné náklady a na vlastné

nebezpečenstvo riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou

a dodržiavať všetky príslušné záväzné technické normy, ktoré sa na vykonanie diela

vzťahujú.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo osobne, prípadne prostredníctvom svojich

kvalifikovaných a odborne spôsobilých zamestnancov, za ktorých činnosť zodpovedá tak,

akoby ju vykonával osobne.

3. Zhotoviteľ vykoná dohodnuté dielo samostatne a pri určení spôsobu vykonania diela nie

je viazaný pokynmi objednávateľa.

4. Zhotoviteľ je povinný obstarať veci potrebné na vykonanie diela. Kúpna cena týchto vecí

je zahrnutá V cene za vykonanie diela.



5. Zhotovitel' je povinný vykonať dielo najneskôr do 7 týždňov od podpísanĺa tejto Zmluvy
o dielo a zloženia zálohy vo výške 70%zoboch ponukových cien.

6. Zhotovitel'oznámi objednávatelbvi či už písomne, alebo ústne dokončenie diela. Dielo
bude odovzdané zvlášť pre brány a zvlášť pre odsávacie zariadenie.

7. Pri realizácii odsávacieho zariadenia zhotoviteľ použije jestvujúce prestupy cez obvodovú
stenu.

8. objednávateľ poverí osobu, ktorá dielo prevezme a poverí osobu, ktorá bude zaškolená
na používanie zariadení.

9. objednávatel' je povinný poskytnúť zhotovitelbvi za účelom vykonania diela potrebnú
súčinnosť, najmä sprístupnenie priestorov Požiarnej zbrojnice na nevyhnutný čas
vykonania diela, ako aj umožnenie inštalácie ovládacieho zariadenia do motorových
vozidiel, ktoré budú využívať dané priestory. V prípade, ak objednávatel' zhotovitelbvi
potrebnú súčinnosť neposkytne, zhotovitel' nie je v omeškaní s plnením svojho záväzku
vykonať a odovzdať dielo, a to počas celej doby, v ktorej je objednávatel' v omeškaní so
spln e n ím svojej povin nosti poskytn úť súči n nosť.

10. objednávateľ berie na vedomie, že v čase montáže diela je nutné v priestore garáže
v Požiarnej zbrojnici vybudovať lešenid a z toho dôvodu je nutné dočasné umiestnenie
zarĺadení pre požĺarny zásah mimo garáž.

\
11. Miestom odovzdania diela je Požiarna zbrojnica Dobrovoľného hasičského zboru, na ul.

SNĘ v CÍferi.

12. Pred odovzdaním vykonaného diela je zhotoviteľ povinný umožniť objednávateľovi
oboznámiť sa s ním. V prípade ak bude objednávatel' po oboznámení sa s vykonaným
dielom požadovať jeho d'alšiu úpravu, je zhotoviteľ povinný túto vykonať len vtedy, ak
medzi zhotoviteľom a objednávateľom dôjde k dohode o primeranom zvýšení ceny za
vykonanie diela. Dohoda o zvýšení ceny za vykonanie diela nie je však potrebná
v prípade, ak má vykonané dielo vady, za ktoré zhotovitel'zodpovedá, a ktoré je z tohto
dôvodu povinný bezodplatne odstrániť.

13. Prevzatie diela objednávatel' zhotovitelbvi písomne potvrdí podpisom odovzdávacieho
a preberacieho protokolu. Bez písomného potvrdenia nie je zhotoviteľ povinný dielo
odovzdať.



14. objednávatel' nie je povinný prevziať od zhotoviteľa dielo v prípade, ak má vykonané
dielo vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.

15. Po vykonaní diela je zhotoviteľ povinný odstrániť odpady a nečistoty v zmysle zákona o

odpadoch, ktoré vznikli pri vykonávanídiela.

č!ánok lv
Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu

L Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do okamihu odovzdania diela zhotovitel'.

odovzdaním diela prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávatel'a.

2. Vlastníkom diela je až do okamihu úplného zaplatenia diela zhotovitel'. Zaplatením diela
prechádza vlastnícke právo k vykonanému dielu na objednávatel'a.

článok v
Cena za vykonanie diela

objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotovitelbvi cenu za vykonanie diela:

Dodávka a montáž dvoch garážových brán vo výške stanovenej dohodou zmluvných

strán v sume 6 t23,94 € ( slovom Šesťtisícstodvadsaťtri 94/Loo €), bez DPH.

Dodávka a montáž systému odsávaň(a výfukových splodín V sume 17 88L,2o €
(slovom Sed emn ásťtisícosemstoosemdesiatjeden z0 / 1oo €), bez DPH.

2. K cene za vykonanie die]a uvedenej v bode ].. tohto článku zmluvy sa pripočíta DPH

podl'a aktuálne účinných právnych predpisov.

3. Nárok zhotovitel'a na poskytnutie zálohy vo výške 7a % $odľa bodu L tohto článku)

vzniká pri podpise zmluvy a to formou bezhotovostného prevodu na bankový účet

zhotovitel'a uvedený v tejto zmluve.

4. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie celkovej ceny za vykonanie diela _ po odpočítaní
zálohovej platby, vzniká okamihom odovzdania diela.

5. Cenu za vykonanie diela zaplatí objednávatel'zhotoviteľovi najneskôr do 15 dní odo dňa

odovzdania diela, a to formou bezhotovostného prevodu na bankový účet zhotoviteľa

uvedený v tejto zmluve.

1



-
đánok Vl

Zodpovednosť za vady diela

L' Zhotovitel'zodpove dá za vady,ktoré má dieto v čase jeho odovzdania objednávatelbvi.

2' Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré sa na diele vyskytnú počas dohodnutej záručnejdoby na dielo' Zmtuvné strany sa dohodli , že záručná doba na dielo je Z4mesiacova začína plynúť od okamihu odovzdania diela.

3' objednávateľ je povinný vytknúť zhotoviteľovi vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá,

:jo"'o*"'ného 
odktadu po tom, čo sa o nich dozvie, najneskôr však do 7 dní odzistenia

. 
ä',t1:.ľj;Ľ["1t.zo 

zodPovednosti za vady sa riadia príslušnými ustanoveniami

' Í::n::il#ľ:ä":ĺr,11,;::"]<toré vzniknú na diele neodborným zásahom,

článok Vll
Záverečné ustłrovenia

\

t' Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnýmistranami.
2' 

;;1f .:'ľIJ:tff ľľlä'liTl l"#::ilil:. 
u p raven é to uto z m l uvo u, sa s p ravuj ú

,';'r".ľ',':ff ![:ľ1lJÍ:""r'#ľ:. '" 
možné len na základe zhodného prejavu vôle

4' 
Í:ffi|'l":''ľľä''' 

v dvoch rovnopisoc h, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a jeden

Neoddelitelnou súčasťou tejto zmtuvy sú prílohy:

.;,ł;;::oo;roonuna 
pre dodávku a montáž 2 bránzo dňa o6.o7.2o1'8na čiastku

č'' 2 - Cenová ponuka pre dodávku a montáž odsávacieho zariadenia výfukovýchplynov zo dňa 06.07.201'8 na čiastku 17 88I,2o€ bez DPH

5



6. Zmluvné strany vyhlasujti a potvrdzujÚ, že súhlasia sobsahom zmluvy, že táto zmluva

vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani

za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu

vIastnoručne podpisujú.

V CÍferi, dř',^ :ł ;.ł. ; ł.0..Q..... t -S ."" tt

a spol. s r.o.

lng. Veronika Domoráková - kon Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta obce

|ll,! olt /



I
rr.|royĺč.4

,@r:
.alita:

Šírka brány:
Výška brány
Preklad:
Výrobca:
Typ brány:

cenová ponuka

obec Cífer
Cífer

4 000 mm
4 000 mm

490 mm
Hőrmann
Sekčná priemyseln á garážová b

DoM a spol. s r. o., M. R. Šteĺánika 59, 919 43 CíÍer
Mobil: 0907 ZB4 4Bs

rána

a spol. s ľ.o.

Výsledná cenaZÍavaPočet kusovCenníková cena

Spolu bez DPH

DPH
6123,94

1224,79
S DPHGena celkom 73ę7 348

PoloŽka

brána SPU40 Micrograin (1 0 prednostných odtieňov) 2 350,00 €

3í3'00 €
603'00 €
57'00 €

36'00 €
12'00 €

250'00 €
0'33 €

'l00'00 €

2

2

2

1

2

2

2

2

2

Hlinĺková presklenná sekcia NF rám elox hlinĺk
Pohon WA300S4

18o/o

18%

18o/o

10%

10o/o

't0%

1Oo/o

1O0o/o

10%

3 854,00

HET/S 24 BS
HS 2 BS čierny

5't3,32

988,92

51,30

64,80

21,60

450,00

0,00

180,00

lnštalačný materiál

Doprava

DemontáŽ jestvujúcej brány

Poznámka:
Vyhotovenie brány:
Farba exteriérového povrchu:

Farba interiérového povrchu:
Pohon:
ovládanĺe:
CenovÚ ponuku vyhotovil:
Dátum:
Platnosť:
Dodacia doba:

Hőrmann sPU 40
RALgO16, RAL9O,IO, RALgOO7, RAL9OO6, RALgOOz, RAL8O28, RAL7O16, RAL6OO5,RALsO1O, RAL3OOO
Biela
Hőrmann WA3oos4
2 x tlačĺdlĺdlový ovládač + 2 x dialkolĺý ovládač
lng' Domorák Juraj
06.07.20ĺ8

99!oYa ponuka je platná 30 dní odo dňa vytvorenia
7 týŽdňov od doručenia písomnej objednáŕĘ a zloženia70% zálohy.



-

|
PęĹLo#Á č. z

Cenová ponuka
//(or:

^alita:
obec Cífer
Cífer

DoM a spol. s r. o., M. R. Šteĺanika 59, 919 43 CíferMobil: 0907 284 4Bs

a spol. s r.o.

Výsledná cena

9 648,00

3't86,00
1706,40

820,80

1 260,00

900,00

360,00

0,00

17 881

421 457

10o/o

10o/o

10%

1Oo/o

10%

10o/o

't0%

100o/o

Počet kusov

2

2

2

1

2

2

2

2

Cenníková cena

5 360,00

1 770,00 €
948'00 €
912,00 €
700,00 €
500,00 €
200,00

0'33 €

bez DPH

PoloŽka

;::ľigT"s"eticĘ systémodsávania výfukovlých plynov sKoncovkou pre vertikálne výfuky s á'tó'äiŕiiĺí"odpo1ením

6mEMS-H

6mEMS-HpreabsorbérovhorizontálnychpruŽinových

E3KW750,N35ventilátor

ventilátorovjednotkaRiadiaca

nštalačný materĺál

zarĺadeniaodsávaciehoMontáŽ

vozidĺazásahovéhodojednotkyvysielacej

@

Výrobca odsávacieho zarĺadenia:
Výrobca riadiacej logiky zariadenia;
ł.oznámke:

CenovÚ ponuku vyhotovil
Dátum:
platnosť:

)odacia doba:

NORFI
SIEMENS
systém umoŽňuje automatické pripojenie a rovnako aj odpojenie rnýÍuku zásahovéhovozidla. Systém je automaticky;Ňĺ;;řp;ĺ'ř"ii.rtou"nĺ 

zásahového vozidla' Po

:",ij'ĺiąixTli'Í":äľ::ůx:'':'"ľ"ľľť:ľ}'iľ*ľl 
jňłňöiipn"oosau""ĺ

minÚtu po uypnuiĺ 
'o1oiľa."ńo"ei'ä"ä'iää]'.-J,:"lqđiľiłľJj::i'#iffiů"]!ĺ:,:"'"

'xi'.ffiľ:tř"jjilátorov' 
cenouĺóonJn"" ii;řa-o.páiĺn.l"tä'"äill ooľ,o,." (komín).

06.07.2018
Cenová ponuka ie platná 30 dnĺ odo dňa vytvorenia7 týždňov od doiučenia písomnej oo;eonaíłýä źloz"nir70% zálohy'


