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S M L O U V A O D Ĺ L O

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen ,,občanský zákoník")

Článek l
SMLUVNÍ STRANY

]. Objednatel
Sídlo
IČO
DIČ
Zastoupený

.
.

0

P

0

0

Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Telefon :
Fax
ID DS :
Podatelna :

(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
70885371
CZ70885371 - není plátce DPH
brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošení,
ředitelem Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje, vrchním radou
Česká národní banka, Praha l

dz4aa73

Za objednatele je ve věcech technických týkajících se předmětu smlouvy oprávněn jednat:
velitel stanice HZS Vlašim, tel.: ,

tel.: l, e-mail:

Osoba odpovědná kontrolou plněni díla:
elitel stanice HZS Vlašim, tel.: ,

tel.: , e-mail:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
vedoucí oddělení provozního a správy majetku,

tel.: l l 6, e-mail:

a

2. Zhotovitel

Sídlo
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon
E-mail
ID DS

: Ladislav Berényi
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

: Čejtice 5, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou l
: 47983183
:
: Flo banka, a.s.
:
:
:

: tt6un5i

Živnostenská oprávnění vydaná MěÚ Kutná Hora dne 24. 8. 2007, č. 2007/37177/ZIV a č. 2007/241243/ZIV

(dále jen ,,zhotovitel")

Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:
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Článek 2
PŘEDMĚT SMLOUVY

l. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele toto dílo: ,,Stanice HZS Vlašim - výměna 2 ks vchodových dveří "
(dále též ,,předmět díla") a objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj
ujednanou cenu díla.

2. Přesná specifikace díla je: Oprava 2 ks vchodových dveří do objektu. Oprava bude provedena výměnou, včetně
zednického začištění. Materiál a práce jsou uvedeny v příloze Č. l, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Součástí díla je rovněž bezodkladná likvidace veškerého odpadu (včetně nebezpečného) vzniklého při jeho
provádění v souladu s platným zákonem o odpadech.

3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě
a srozumitelně vymezeno, zejména co do umistění,rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho
realizaci dodižet.

4. Zhotovitel garantuje, že se detailně seznámil s veškerou potřebnou dokuinentací a precisně se seznámil rovněž s
předmětem a rozsahem díla a prohlašuje, že cena je kalkulována profesioná lem a odborníkem v p ředmětném oboru,
jakož i ve smyslu § 2950 občanského zákoníku, jako úplná s podnikatelským rizikem plynoucím z nutnosti realizovat
běžné vícepráce, se kterými měl nebo inohj počítat zkušený profesionál v oboru, a které jdou k tíži zhotovitele.
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je odborně způsobilý k realizaci předinětu smlouvy a disponuje všemi povolenílni,
dokumenty, rozhodnuthni a pod., které pro da nou činnost vyžaduje právní řá d ČR a normativní předpisy.

5. V případě, že zhotovitel pii provádění díla zjisti nezbytnost provedení díla ve větším rozsahu, než je stanoveno, je
neprodleně povinen o této skutečllosti prokazatelně inforinovat kontaktní osobu npor. a
započaté práce na prováděni díla přerušit do doby vyjádření objednatele (výslovný písemný souhlas objednatele). Za
dodatečné práce lze pokládat pouze takové práce, které jsou objektivně doložené, nezbytné k provedení díla a které
vyvsta ly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před zpracová ním cenové nabídky kalkulované odborníkem
v obol11. V této infonnaci je zhotovitel povinen uvést soupis předpokládaných změn, tyto změny ocenit a podat
informaci o dopadu doda tečných prací na termín plnění. Provedení dodatečných prací musí býtpísemně odsouhlasen o
zástupcem objednatele a musí být sepsán dodatek k této smlouvě o dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v I. jakostní kvalitě a bude odpovídat platným právním, technickým,
bezpečnostníin, oborovým nonnáin a předpisům požá mí ochrany. PoZa duje-li zvlá Stni nebo normativní předpis zvlá Stni
požadavek či dokument, musí být součástí předání díla splněni předinětnéh o požadavku či dodání předmětného
dokumentu.

7. Zhotovitel plně akceptuje zvlášt' významné upozornění objednatele o zvláštní povaze díla nezbytnélio pro phiěM
působnosti objednatele tak, aby byly v co nejkratší možné době opětovně vytvořeny podmínky pro řádné fungování
objektu se specifickým charakterem a režúnein. Z výše uvedeného kroní jiného plyne, že dodrženi tenninů u vedených
v ČI. 3 odst. l této smlouvy je nezbytné pro bezproblémové phiěni povinností objednatele stanovených piávními
předpisy. výše uvedenému musí být podřízen režim sinlouvy a rovněž při výkladu sniluvních ujednání přikládána
adekvátní důležitost a tvrdost,a to zejména v oblasti odstoupení od smlouvy (ČI. 8) a zajištěni závazku smluvní pokutou
(ČI. 7), kterou považuje zhotovitelza zcela přiměřenou.

8, Zhotovitel respektuje skutečnost, že dílo bude prováděno za nepřetižitého provozu stanice HZS Vlašim. Z tohoto
důvodu se zhotovitel zavazuje, že postup prací bude vždy předem projednán s velitelem stanice HZS Vlašim - na
kontaktech uvedených v ČI. l této smlouvy.

Článek 3
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

l. Zhotovitel se zavazuje provéstdílo ve sjednané době:
- te11nil1 zahájení provádění díla: nejpozději do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,
- termín dokončení a předání předniětu díla: ne,jpozději do 3 l. 10. 2022.

2. Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednanýni tel'n]ínen], zavazuje se objednatel převzít toto dílo
v nabídnutém zkrá cenéin tennínu při dodižení všech ústa novení této smlouvy.

3. Objednatelse zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a za platí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Místem plnění je: Stanice HZS VlaŠim, Blanická 468, 258 01 VlaŠim.
5. K převzetí díla zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele (osobu pověřenou kontrolou prováděného díla) nejméně 5

dní před požadovaným termínem předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O předání a převzetí díla bude
sepsán předá vaci protokolpodepsaný zá stupcein objednatele.

6. Objednatel si vyhrazuje ziněnu zá väzkú. Dobu pro zhotovení díla lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatehiým
nedostatkem l)ersonálu a věci llrčenýcl) pro řá dně plnění této Slň louvy, způsobeným epideinii,vá lečnýin konfliktein na
Ukrajiné, nebo zásahy veřejné moci. V připadě,že zhotovitel nebude moci dodat bezvadné dílo v době podle ČI. 3 od st.
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l této smlouvy, z důvodu vyhlášeni krizového stavu či karanténních nebo jiných opatření veřejné moci, vyhrazuje si
objednatelprávo adekvátně prodloužitdobu dodání díla.

7. Jestliže se se zhotovitel bude domnívat, že je oprávněn k prodlouženi doby dodáni díla musí tuto skutečnost oznámit
objednateli, včetně popisu a odůvodnění kol1krétní události nebo okolnosti. Zhotovitel musí pokračovat v provádění
díla s využitím takových vhodných a rozumných opatření,kteiá jsou přiměřená pro tyto události nebo okolnosti, a musí
jednat v souladu s jakýmikoli pokyny, které niu dá objednatel. Prodloužení doby dodání díla bude odpovídat době
trvání překážky, přerušení či omezení výroby, s přihlédnutíin k době nezbytně nutné pro její obnovení. Změna doby
dodání díla bude řádně odůvodněna a odsouhlasena sinluvními stranami. Následně bude uza vřen dodatek v soulady
s ČI. 10 odst. 5 této smlouvy. Změny závazku lnoholl být způsobeny nejen v důsledku krizového stavu na území ČR, ale
i v důsledku inimořádných opatřeni v jiných zemích, které n:iohou mít vliv na dodávky poddodavatelů.

8. Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu této smlouvy neexistuje problém s nedostatkem personálu či věcí ve smyslu
odst. 6 výše. Důvod pro postup podle odst. 6 a 7 musí prokazatelně nastat po podpisu smlouvy s důkazním břem enem
jdollcíln k tíži zhotovitele.

Článek 4
CENA DÍLA

l. Cena za dílo podle ČI. 2 (a příloliy č. l) byla sjednána jako maxúnáhii a konečná a činí:

Cena s DPH poCena bez DPH DPH 21% .zaokrouhleni
1.1 Cena díla celkení (v KČ) a) 59.596,00 b)l2.515,16 c)72.111,16
1.2 Cena díla celkem po
zaokrouhlení c) 72.111,00
1.3 Cena díla s DPH slovy ,,Sedmdesátdvatisíce,jednosto,jedenáct korun českých"

Článek 5
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

l. Fakturu (daňový doklad) na zaplacení dohodnuté ceny díla vystaví zhotovitel po řádném p ředáni a převzetí díla
objednatelem a zašle elektronicky ve strllktul'ovaných datových forinátech dle usnesení vlády č. 347/2017 nebo ve
formátu pdf do datové schránky objednatele popřípadě na e-ma ílovou adresu: z e-ma ílové adresy
zhotovitele: nebo v listinné podobě do sídla objednatele. Faktura (daňový doklad)je splatná do 2!
kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Fakturační adresa bude sídlo objednatele.
Přílohou faktuiy musí býtpoložkový soupis použitého materiálu včetnějeho ocenění (cena za kus, cena za počet kusů
celkem) a soupis oceněných prací (cena za hodinu, cena za počet hodin celkem). Nedílnou součástí faktuiy bude též
kopie předá vacího protokolu, nebo jiného odpovídajicího dokladu podepsaného oběma sm luvními stranami.

2. Faktura- daňový doklad bude vystavena zhotovitelem po protoko]árníln předání úplného a bezvadného díla a musí
obsahovat:

a) všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, podle občanského zá koníku (např. § 435) a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů,

b) následující označení objednatele: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01
Kladno,lČO: 70885371,

C) popis předmětu díla a plnění,
d) úplné bankovní spojení zhotovitele včetně čísla účtu.
e) faktura musí být V souladu s ČI. 4 sn:ilouvy (úhrada ceny díla se uskuteční v české měně, inezibankovním

převodem mezi bankou objednatele a bankou zhotovitele z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v
záhla vi této smlouvy; v případě platby na zahraniční účet jdou veškeré platby a poplatky k tíži zhotovitele).

3. Pokud fa ktura nebude mít ná ležitosti d le výše uvedených zákonů, bude obsa hovat neoprávněně fa kturované položky či
chyby, nebo bude vystavena na částku, která je v rozporu s ČI. 4 odst. l pododst. 1.2 písm. C) této smlouvy, může ji
objednatel vrátit zpět zhotoviteli k opravě nebo dophiění. Lhůta splatnosti ode dne doručení, potom začíná dnem
doručení opravené nebo dophiěné faktuiy.

4. Faktura vystavená zhotovitelem níusí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, vyčíslení zvlášť ceny bez
DPH, zvlášt' DPH v % a cenu včetně DPH.
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5. Faktura musí být doničena do sídla objednatele nejpozději do 10 dnů od předání díla objednateli.
6. Jakákoliv zálohová platbaza dílo aniúhrada za neodsouhlasenéa nezesmluvněnévícepráce podlečl. 2 odst. 5 se

nepřipouští.

Článek 6
ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na své 11ebezpeči a nese odpovědnost za provedeni díla, včetně
způsobených škod,zničení, popř. odcizení.

2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 odst. l ve vazběna § 2 113 a násl. občanského zákoníku objednateli záruku za
jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu
způsobilé k sesmluvněnému a v zadávacích podníínkách stanovenému účelu, a jinak není-li smlouvou či zadávacími
podmínkami stanoven speciální požadavek, tak alespoň obvyklému pro předmětné dílo a zachová si sesmluvněné či
v zadávacích podmínkách stanovené vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciá Iné, pak obvyklé vla stnosti.

3. Zhotovitel odpovídá za va dy, které má dílo v době jeho předání objednatelinebo v záruční době.
4. Záruka se sjednává za jakost díla včetně dodaného inateriálu na dobu 60 měsíců od řádného převzetí dokončenélio díla

nebo odstranění vad a nedodělků. Uvedená lhůta je stanovena pro uplatn&ii práva z vadného plnění i pro záruku za
jakosta po celou dobu lhůty jde důkazní břemeno k tíži zhotovitele.

5. Veškeré náklady objednatele spojené s uplatněním práv z vadného plnění či zániky lvčetně záruky za jakostl jdou pln é
k tíži zhotovitele. Objednatel je oprávněn nárok na náhradu nákladů uplatnit do jednolio roku od jeho zjištění a
zhotovitel je povinen jej proplatit/jednoměsíční lhůta uvedená v § 1924 občanského zákoníku se nepoužijel.

6. Odstranění vad díla a dalších reklamací bude zhotovitelem zajištěno v přiměřené lhůtě odpovídající jejich povaze,
nedohodnou-li se stiany jinak, budou vady odstraněny nejpozději do 14 ka lendářních dnů od jejich oznámení.

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 14 kalendářních dnů od jejich oznámení, nebo v termínu dohodnutém
s objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
objednateli zhotovitel. Objednateluplatňuje řekla maci u zhotovitele forrnou e-mailové zprá vy na elektronickou adresu:

Zhotovitel je povinen přijetí zprá vy objednatelipotvrdit.

Článek 7
SMLUVNÍ POKUTY

l. Za nedodižení teimínu dokončení a předání řádně a bezvadně provedeného díla nebo nedodižení lhůty pro odstra nění
vady v zá ruční době uvedené v ČI. 6. odst. 6 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2%
z ceny díla celkem včetně 2 1% DPH uvedenou v ČI. 4 odst. l pododst. 1.2 písm. c) za každý,i započatý den prodlení.

2. Za splnění podmínek uvedených v Článku 3 odst. 6 a 7 může objednatel obdobně ustoupit od uplatnění nároku na
smluvní pokutu.

Článek 8
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

l. Od smlouvy lze písemně odstoupit zejména v případě podstatného porušení smlouvy.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení Slň louvy zejména:

a) zhotovitelje v prodlení se zahájeníin čidokončením prací o více než l týden (není plněno řádně či včas),
b) prováděné prácejsou i přes upozorněni objednatele prováděny nekvalitně,
c) dílo není realizováno v souladll s podmínkamitéto Slň louvy,
d) neodstraněni vad díla ve lhůtě dle ČI. 6 odst. 6.

3. Objednatel je dá le oprávněn odstoupit od sinlouvy, jestliže bylo vyhlášeno insolvenčni řízení na majetek zhotovitele,
nebo hrozí-li nju úpadek,exekuce apocl.

4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávaji okamžikem doru Cení písemného projevu vůle odstoupit od této
smlouvy druhé smluvní straně.

5. Pro určení případného finančního vypořádání v případě předčasného zániku této smlouvy je rozhodná cenová nabídká,
která je nedihiou součástí této smlouvy jako její příloha č. l.
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Článek 9
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

l. Vznikne-li objednatelinebo třetí osobě vadou díla nebo v důsledku porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele
škoda na majetku, odpovídá zhotovitel za škodu v plněni rozsahu, a to za každou škodu či za více škod spolu
souvisejících.

2. Vznikne-li objednatelinebo třetí osobě vadou díla nebo v důsledku porušení smluvních povinností ze strany zhotovitéle
škoda na zdraví, nebo dojde k usmrcení, odpovídá zhotovitel za Škodu v neomezeném rozsahu a je povinen nahradit
škodu v jakékoli výši (finanční limit uvedený v ustanovení § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto ujednáním
vyloučen).

Článek 10
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

l. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona Č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti někteiých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) ldále jen "zákon č. 340/20 15 Sb."l nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem
Č. 340/2015 Sb.

2. Prá vní vzta hy za ložené touto smlouvou a na jejím zá kladě se řídí českým právem, zejména příslušnými ústa n o v eními
obča nského zákoníku, a kogentními ústa novenínľiprávního řádu ČR, která d opadají na realizacipředmětného díla.

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. l 10/2019 Sb., o zpracování osobních lidaju, a podle
Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto Udaju a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naíízení o
ochraně osobních údajů).

4. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci provádět pouze v českém jazyce; všechny písemnosti, dokumenty,
návody, faktuly,dodatky,cellifikáty, prohlá Seni o shod é apod. budou výhradně v českéin jazyce.

5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou snllllvl1ích stra n, a to písemnými listinnými dodatky
číslova nými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.

6. Tato sndouva je podepsána vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li snúouva podepsána vlastnoručně, je vyhotovena ve
třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (l) stejnopis.
Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsá na poinoci uznávaného elektronického podpisu.

7. Vlastníkem díla je od počátku po celou dobu objednatel. Nebezpečí škody, zničení, pošk ození či odcizení předmětu dík
nese zhotovitel od zahájení plnění díla do jeho předáni v místě phiěni bez vad a nedodělků.

8. Zhotovitel bere na vědomí povinnost smluvních stran uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb.; tuto smlouvu uveřejní objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy a
prolila Suje, že skutečnosti v ní uvedené nepova žuje za obchodní tajeinství ve sinyslu příslušných ústa nove ní p rá vních
předpisů.

9. Nedílnou součásttéto smlouvy tvoří:
Příloha č. l - Cenová nabídka zhotovitele Č. NVLB220 140 ze dne 21. 4. 2022

V případě rozporu mezi přílohou č. l a touto sn)lollvou o dílo platí ujednání obsažená ve smlouvě o dílo.

Ve Zruči nad Sázavou V Kladně 28, 06. 2022

Česká republika
Hasičský záchranný sbor

Středočeského kraje
Jana Palacha 1970

272 01 Kladno
2
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NVLB220140

Velkoobchodní zastoupení

BOHEMIA OKNO a.s.

Smetanova 841
Vsetín
755 01

Adresa stavby
PS Vlašim
Blanická 468
258 01 Vlašim

položkový rozpis k cen.nabídce Č.220140
Objednatel: Ladislav Berényi

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje

lČ: 47983183
DIČ: Jana Palacha 1970

Ladislav Berényi 272 01 Kladno IČ 70885371
Zástupce: Cena celkem:

tel.: , Cena bez DPH: 59 596,00 Kč
fax: DPH[21%]: 12 516,00 Kč
e-mail: Cena s DPH: 72 111,00 KČ
Adresa: Čejtice 5 Dokončení výroby:

Horka || Termin realizace:
28522 Výrobni rozměry dodal:

Zpracováno dne: 21.4.2022 Zpracoval:
6-ti komorový systém za cenu 5-ti komorového!
VŠECHNY POZICE JSOU KRESLENY Z POHLEDU ZEVNITŘ!!!
ZÁKAZNÍK STVRZUJE PODPISEM SPRÁVNOST CENOVÉ NABÍDKY.
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Pozice: 1/: Jednodílné vchodové dveře + přís|ušenstvi

NVLB220140
Rozměry rámu: 950,0 x 2020,0 mm
Stavební otvor: 970,0 x 2040,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard Základni cena:
Barva (ext/int):

Vch. dveié cjtv. dovnitř

ľa

" " "" ^O;
ť ,"

- " l '

l
< : " '.' " ' >
)"

C

l, 950 .l

Sklo:

Rám:
Práh:
Křídlo:
Barva těsněni:
Montáž:
Klika:
Kováni:
Doplňky:
výška kliky:

Jednodílné vchodové dveře
ořech/bilá
Sleva 35,0% ze základní ceny

Cena po slevě:

XAUTO24 Hladká výplň tl,24mm -
barva podle křídla
74/74mm A
Al nízký
126mm A VD
černá
turbo vruty 3 strany d=8.5mm
KXK uS Bronz/bílá
VD45 GU Secury Automatic
Dveřní pant ROTO bílý Iks
od kraje křídla A:1041

35 061,00 Kč

-12 271,00 Kč

22 790,00 Kč

2 023,00 Kč

Pozice: 2/: Jednodílné vchodové dveře " přÍs|ušenstvi

Množství: 1 Cena za ks: 24 813,00 KČ

Celkem: 24 813,00 KČ
Rozměry rámu: 900,0 x 2150,0 mm
Stavební otvor: 920,0 x 2170,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard Základni cena:
Barva (ext/int):

Vch. dve'e otv. dovnitř

-ta—7. Sklo:

l
j

Jednodílné vchodové dveře
ořech/bilá
Sleva 35,0% ze základní ceny

Cena po sIevě:

XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm -
barva podle křídla
S2404-16TGI-ThF4 Kůra čirá+ThF1
oat plastový rámeček ZDARMA u=1.1
74/74mm A
Al nízký
126mm A VD
černá
80381
turbo vruty 3 strany d=8,5mm
KXK uS Bronz/bilá
VD45 GU Secury Automatic
Dveřní pant ROTO bílý Iks
od kraje křídla A:1041

41 591,00 Kč

-14 557,00 Kč

27 034,00 Kč

974,00 Kč

348,00 Kč
N
ai Rám:
ej
" Práh:

Křídlo:
Barva těsnění:

& Pevné příčky:
Montáž:

,q Klika:
lb Kováni:

Doplňky:
výška kliky:

\ -r b r

^
J^

^
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Množství: 1

Celkem:
Zpracováno systémem MISOFT -

Cena za ks: 28 356.00 KČ

28 356,00 Kč
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Cenová rekapitulace
Položek: 2 cena:
Sleva

Cena po slevě

Příplatek za skla
Demontáž+montáž
Zednic,zač+dozdľvka

NVLB220140

76 652,00 Kč
35,0% -26 828,00 Kč

.--......--
49 824,00 Kč

3 345,00 Kč
12,04 m 2 747,00 Kč
2,00 ks 3 680,00 Kč

Součet: 59 596,00 KČ

DPH[21%]: 12 515,00 Kč

Celkem: 72 111,00 KČ
Záloha:

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

děkujeme za váš zájem o naše výrobky a dovolujeme si předložit Vám tuto cenovou nabídku plastových oken a dveří.

výrobky jsou z německého proňlového systému GEALAN, který patří svými vlastnostmi ke špičce na trhu plastových profilů, zejména v designové a
barevné škále. je použita profilová řada S 8000 IQ, která již obsahuje 6 komor se stavební hloubkou 74 mm ( tím jsou zajištěny vynikajÍcÍ tepelně
izolačnÍ vlastnosti) a dále ocelovou, žárově zinkovanou výztuhu, která zajišťuje výborné statické vlastnosti. Na požádání předložíme certifikáty zkoušek
a prohlášenI o shodě dle nařízeni vlády č. 178/1997 Sb. č. 209-032-99.

KOVÁNÍ: okna a dveře jsou vybavena celoobvodovým kováním. Kování má základni třídu bezpečnosti, v dolní části křídla čepy s hřibovou hlavou, herě
je vybaveno pojistkou proti chybnému ovládání. V základní ceně kování u křídel otevÍravosklopných je špárová ventilace, zajišťujÍcÍ přirozenou a
hygienickou výměnu vzduchu v mistnosti.U oken sklopných špárovou ventilaci nedodáváme. Dále lze použít patentovaný automaticky odvětrávací
systém GECCO, který slouží k automatické, průběžné výměně vzduchu v místnosti a to i při zavřeném okně. U všech balkonových dveří je
protiprůvanová pojistka a madélko pro snadné ovládání a tyto doplňky jsou standartně v ceně. Okenní křídla jsou ovládány vÍcepolohovou klikou a jsou
osazena vždy minimálně jedním bezpečnostním prvkem. Vchodové dveře jsou standardně osazovány bezpečnostním štítkem, zámkovou vložkou a
vÍcebodovým uzavÍracÍm mechanismem.

ZASKLENÍ: izolačnÍ dvojsklo s tepelným koeficientem U = 1,1 W/m2,K, plněné Argonem a s možností použiti distančního rámečku (tzv. TEPLÝ
RÁMEČEK), který snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení.zvukový útlum je standardně 32dB.

Za příplatek nabÍzÍme nový systém utěsněni rám¢j.PoužIváme nejnovější technický standard v systému Soudal.Tento systém je doporučen stavební
normou ČSN 73 0540 - 02, tepelná ochrana budov.
TYTAN Therm+ klade důležitost na:
l. ochranu stavby proti povětrnostním vlivům a přívalovým dešťům.
2. na zamezení vzniku tepelných mostů, tzn. úsporu energie.
3. zvukovou izolaci.

Barva těsnění u všech profilů je standartně černá. Na žádost zákazníka lze u oboustranně bílé barvy dodat těsněni v šedé barvě za stejnou cenu.

KLIKY: standardně v ceně bílá a hnědá.
U základni nabídky není u oken dodávána okapní lišta. V případě zájmu tuto za příplatek zajistíme.

Dodáváme také veškerou stÍnÍcÍ techniku.BezkonkurenčnI výběr barev, stÍnÍcÍ technika přímo do výrobce, odborná montáž, neztrácíte záruku na
plastové výrobky. Dodáme a namontujeme stĹnÍcÍ techniku j do vašich oken.

ZÁRUKA: Na všechny okenní a dveřní systémy poskytujeme záruku 60 měsíců od data převzetí díla a 24 měsíců na okenní příslušensM a veškeré práce
dané zakázky.

Tato cenová nabídka má platnost 1 měsíce od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Termín dodání pro bílou barvu je do 3 týdnů,
standardní dekory do 4 týdnů, pro barevné nestandardní provedení a atypické tvary oken do 68 týdnů, dle stávajIcI výrobni kapacity, v momentě
závazného objednáni a při úhradě sjednané zálohy 70% z ceny díla, pokud není dohodnuto jinak,
Termin dodaní je však možno řešit individuálně.

DEMONTÁŽÍ se rozumí vybourání stávajIcích oken a dveří. Při demontáži nezaručujeme nepoškozeni vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachováni
vnitřních i vnějších parapetů.vnější i vnitřní parapety doporučujeme osadit nové, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům.
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NVLB220140

MONTÁŽ - usazeni, vyvážení, zakNnováni a zapěnování oken i dveří, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami. Ořezání přebývajÍcÍ pu pěny je
prací zedníka vzhledem k nutnosti ztvrdnuti a nasákavosti PU pěny po ořezání - doba ztvrdnutí PU pěny je min. 12 hod.

ZEDNICKÉ PRÁCE včetně osazeni parapetů, pokud zákazník tyto práce objednává, jsou naceněny v cenové nabídce.
Cena za zednické začištění a usazeni parapetŮ se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce.Ceny za zednické práce, pokud nebude určeno jinak,
budou upřesněny při zaměření.

LIKVIDACE oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává.Likvidaci se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří,
dle platných zákonů a norem.

k výšce plastových oken není připočítána výška podkladového profilu, která činí + 30mm.
Ke dveřím s Al prahem se tento podkladový profil nedává, výška je tedy výrobni.

Popis Vámi požadovaných položek si velmi pečlivě zkontrolujte před podpisem, v případě nejasnosti se obraťte na našeho obchodního zástupce, který
Vám vše rád vysvětlí, na pozdější změny v zakázce nebude brán zřetel. Tato nabídka je nedňnou přÍlohou Smlouvy o dílo.

POZICE OKEN A DVEŘÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU.

Věříme, že naše nabídka vyhovuje Vašim představám a těšíme se na Vaši objednávku nebo dotazy, které rádi zodpovíme a rádi poradíme.

" Zhotovitel je oprávněn jednostranně zvýšit cenu díla,
pokud dojde v průběhu realizace díla k navýšení sazby daně z přidané
hodnoty, přičemž bude cena díla přiměřeně upravena podle výše sazby DPH
platné v době přIslušného zdanitelného plněni".

Ŕ'íj. G.
Datum: Datum:

Podpis objednatele:
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