ZMLUVA O DIETO

1zMLUvNÉSTRANY

1'1 objednávater|

obec červený
Hrádok

červený
Hrádok
193,95182 Ma|é
Vozokany
síd|o|
zástupca: In8'Bohumír
Šabík,
starosta
obce
Štatutárny
|Čo:
00656127
Dle:
2O27O59OO7
len,,objednávateť..)
na strane.iednej
{d.aIej
a

1'2 zhotoviter:
1.3 síd|o:
|Čo:
D|Č:
|ČDPH:
Bankové
spojenie:
Číslo
účtu:

Mi|anKramárMIKM
95162Nevidzany188
30944511
7o2o4o9737
sK1020409731
VÚB VrábIe
sK24 020000000008 68649762

(d'a|ej
na stÍanedruhej
|en,,zhotoviter..)
2 vÝcHoDlsKovÉÚDAJE
2.1 NázoVdieIa: ,,Dobudovanie
verejného
osvetlenia''
Hrádok
2.2 tnvestor
/ objednávatel,: obec červený
v tejtozm|uvea s úmys|om
byt
vedomé
si
svojich
závázkov
obsiahnutých
2.3 zm|uvné
strany,
podras
znenízm|uvyo die|ouzavretej
dohod|isa na nasledujúcom
toutozm|uvouviazané,
predpisov.
zákonník)
v zneníneskorších
536a nas|'Zákonač.513/1991zb. (obchodný
3 PREDMETPLNENIAZMLUVY
údajezávázok
3.1 Predmetomtejto zm|uvyje V nadváznostina hore uvedenévýchodiskové
zhotoviteravybudovaťdielo ,,Dobudovanieverejnéhoosvet|enia.'v obci ČervenýHrádok6
ks LEDsvietidie|.
Na základevýzvyzo dňa30.8.2018.
pre
zo dňa06.09'2018
na realizáciu
tejtozmIuvyje ponukazhotoviteťa
3.2 Podk|adom uzavretie
diela.
objednáVate|
5azavázujepredmet
vereiného
osvet|enia''
3.3 PredmetzmIuvyje ,,Dobudovanie
podmienokdohodnutých
zm|uvyprevziaťazap|atiťdohodnutúsumu pod|a p|atobných
v teitozmluve.

3.4 zhotoviterpotvrdzuje,
že sa V plnom Íozsahuzoznámi|s rozsahoma povahoupredmetu
zm|uvy,
žesúmu známetechnické,
kva|itatívné
a inépodmienkyk rea|izácii
a žedisponuje
takýmikapacitami
a odbornými
zna|osťami,
ktorésúk dieluv sú|ade
tejtozmIuvypotrebné.
4 čAsA M|EsToPLNEN|A
zMLUvY
4-7 zhotovitersa zavázuje,
že zÍealizuje
a dodá predmet2m|uvyuvedenýVč|ánku3 tejto

4.2

4.3
4.4

4.6
4.7

zm|uvyv lehotezhotovenia
stavbymaximá|ne
60 ka|endárnych
dníodo dňa odovzdania
staveniska
objednáVate|bm
a prevzatia
5taveniska
zhotovite|bm'
je záváznýpre obe zm|uvné
p|neniaobsahujetzv. čistýčaspriamejrea|izácie,
TeÍmín
strany.V prípade,
ak dójde k zdržaniu
zo stranyobjednáVate|,a
vplyvomdokumentačnej,
Ie8is|atívnej
nepripravenosti,
čitechnickej
o tútodobusa pomeínepred|žuje
dobapInenia.
obe stranyberúna vedomie,že kvóli zdržaniu
móžedójsťkposunutermínuÍea|izácie
predmetuzmIuWpodrač|ánku
3 tejtozmIuvy'
prác vk.ú.Červený
Miesto stavebných
Hrádok podrač|ánku3' bude riadneprevzaté
prÍtomnosti
prípadne
Zhotoviterom,
za
objednávatel,a,
technického
dozoru'
Lehotana prevzatie
prácje 5 pracovných
miestastavebných
dní,ktoÍé
začnú
zhotovitelovi
p|ynúť
písomnej
v deň doručenia
infořmácieod objednávate|,a.
objednávate|bvi
vznikne
po
nárokna Wstaveniepísomnej
informáciea jej zasIanie
zhotoviteÍovi
v deň nas|edujúci
dni Vktoromzmluvanadobud|a
účinnosť
vsú|adeso znenímč|ánku11',ods. 11.6tejto
prác zahájizhotoviterstavebné
zm|uw'Po pÍevzatí
miestastavebných
prácevsú|ades
č | á n k o4m. ,o d s . 4 . 1 .
Pri odovzdaní
projektovú
staveniskaobjednávate|,dodá
zhotoviterovi
dokumentáciu
V
troch Whotoveniach.
Po ukončenÍ
die|azhotoviterodovzdáobjednáVaterovi
Žápisyzo
stavebného
denníka'
prípadné
premáVkyvrátane dočasného
zhotovitersa zavázujezabezpečiť
odstavénie
počas
prác'
dopravného
značenia
vYkonávaných
objednávaterumožňujezhotoviterovi5tanoviťharmonogramprác dvojzmennou
prevádzkouohraničenou
časovým
interva|omnas|edujúco:
od 08:00 hodiny do 18:00
hodinypočaspracovnýchdní,sobotyod 08:00hodinydo 16:00hodiny,nedeleadni
pracovného
pokojabezstavebnej
činnosti.

5 vLAsÍNícKE
PRÁvo NA zHoTovoVANÉ
D|ELoA NEsEzpEčENswo
šKoDYNA ŇoM
práVona zhotovované
5.1 V|astnícke
die|oa nebeŽpečenstvo
škodyna ňom píechádzajú
na
prevzatia
objednávatera
dňom odovzdaniaa
dieIa,uvedenomvzápisnicioú5pešnom
odovzdaní
a Drevzatí
die|a'
6 CENAA PLATOBNE
PODMIENKY
6.1 zhotovitervykoná stavebnépráce v rozsahu,kvalitea Iehotáchpodra tejto zmIuvy'
Dohodnutá
prácje stanovenáv z|ožení:
zmluvnácenaza vykonanie
stavebných
cenadie|aVrátaneDPHI
3137,93EUR

h

6.2 podra prí|ohyč. 1tejto zm|uvy.Cena sa dohod|avsú|ades ustanoveniami
zákona
č'78/7996
z. z' o cenáchv p|atnomznení'Pri tvorbea odsúh|asovaní
cien,akoi pri riešení
prieskumq
sporných
otázoka nezrovnalostí
sa Vychádza
záVáznez VýsIedkov
trhu.
6.3 Všetky
cenysúuvádzané
s DPHp|atnou
v časeuzatvorenia
zm|uvy.
6.4 V súlade5o zákonorr'
č'18/7996
z. Ž.o cenáchv p|atnomznenísa zm|uvné
stranydohod|i
na nas|edovnomspósobe, akým sa v}tvorí cena naviac prác odsúh|asených
objednávaterom:
6.5 Zhotovite|,
naviacprácea dodávkyocenípodrajednotkových
V prí|ohe
cienuplatnených
č.1
tejtozmluW.
6.6 Prácea dodávky,ktorýchjednotkové
cenysa nenachádzajú
v prí|ohe
č'1 tejtozm|uvyocení
Zhotovite|,
individuálnou
kaIku|áciou.
porušenia
6.7 Vprípade
ustanovení
č|'3 tejto zm|uvyzo stranyZhotovite|,a
nie je prípustné
dohodnutú
cenudie|ameniťa nák|adys týmspojené
znášazhotovite|'(v
tomtoprípade
sa
neupIatní
zákonníka).
5 549 obchodného
6.8 Uhrada ceny za stavebnépráce bude reaIizovanáplatenímskutočnevykonaných
prácv potvrdených
prác,
stavebných
Vykonaných
dozoromstavbY.
objednáVatera
na súpise
jednotieka ich oceneniev 5ú|ade
v ktorombudeuvedené
množ5tvo
merných
5 objektovou
a rozpočtovou
sk|adbou'Ak má sÚpis prác vady,vráti ho objednávater
zhotoviterovi
na
oreoracovante.
6.9 FaktúrubudéZhotoviterodosie|ať
objednávate|bvi
do 10 dní po ukončený
aodovzdaní
práca objednávate|'je
povinnýichzapIatiť
prijatia
do 60 kaIendárnych
dníod
faktúry.
6.10 Úhraduceny bude objednáVate|,hradiť
na účet
zhotovite|'a
vedenývVUB Vráb|e čís|o
účtu:sK24 0200 0000 0008 6864 9162 a|ebo na účetuvedenývo vystavených
pred|ožených
a objednáVatelbvi
faktúrach'
7 zoDPoVEDNosŤzA VADY
prácev zmys|epredmetuzm|uvysú
Zhotovite|,
zodpovedáza to, žestavebné
a montážne
vykonané
riadnev sú|ade
s touto zm|uvoua počaszáručnej
doby budúmaťv|astnosti
dohodnuté
v zmIuve.
zhotovite|,sa
zavázujedodaťpredmetzm|uvy,
uvedenýv č|ánku
3 tejtozmluvyV sú|ade
s
projektovoudokumentácioua S|ovenskými
technickýminormamialebo zahraničnými
prevza|i
normami,ktorýmisa
sa na predmetplneniáa na
európskenormy,Vzťahujúci
stavebnú
časť
zhotoveného
die|aposkytuje,
v zmysle$ 12 ods' I písm.b) bod 4' zákonao
prácachzárukupáťrokovod jeho odovzdania
VeÍejných
objednávaterovi,
o čomsa spíše
záručnádobana techno|ogické
zápisnica.
zariadenia
buderešpektovať
záručnú
dobudanú
vyrobcom.
Záruka začínap|ynúť
dňom odovzdaniastavby,pokial bo|a odovzdanábez záVad a
právaobjednávate|,a
nedorobkov'
P|ynutiezáručnej
doby sa preruší
dňom upIatnenia
na
odstránenie
vád doručením
rek|amácie
7.4 VadydieIa,uvedené
v zápisnicio odovzdaní
a prevzatí
diela,stranynepovažujú
za konečnú
možnosť
rek|amáciezjavnýchvád zo strany objednávateraa odovzdaniedieIa sa
nepovažuje
za prehIiadku
V zmys|eustanovenia
dieIaobjednávate|bm
s 562 obchodného
zákonníka'
objednáVateÍ
móžezjavnévady písomnerek|amovať
do 30 dní po prevzatí
di e l a .
11

7.5 Ak zhotoviteí
n€ o dstrániVadya nedorobky
v dohodnutej
|ehote,má práVoich odstrániť
objednávateI,
na nákladyzhotovite|'a.
7.6 Materiá|y,stavebnédie|y a výÍobky,ktorénezodpovedajú
zmIuvea požadovaným
skúškam,
mUsíZhotoviter
na V|astné
nákladyodstrániť
a nahradiť
bezchybnými.
povinnýumožniť
prístupdo priestoÍov,
7.7 objednávatel,je
zhotovitelbvi
kde sa majúvady
počas
dieIa,zistené
záručnej
doby,odstraňovať'
povinnýna reklamáciu
vád budevykonanápisomne.zhotovite|,je
7.8 Rek|amácia
reagovať
do
piatichdnía dohodnúť
s objednáVaterom
spósoba primeranú
lehotuodstránenia
vád.
Havarijné
staVyje povinnýzhotovitel,odstrániť
obratompo ich nah|ásení
objednávate|bm.
odstránenie
opráVnene
rekIamovaných
vád Zhotovitel'!.ykoná
na svojeV|astné
nákIady.
pod|,a
7.9 Vadyprojektovej
dokumentácie
Íiešiť
budúzmIuvné
strany
obchodného
zákonníka'
8 ODOVZDANIEA PREVZATIE
STAVEBNYCHPRAC
prác)vyzvezhotovitel,objednáVate|,a
8.1 Po vykonaní
die|a(ukončenia
realizáciestavebných
pisomne10dnívopréd
na ichodovzdanie
v miestepInenia'
a prevzatié
preberania
8.2 Tri dni pr€ d začatím
die|aodovzdázhotoviter
objednáVat€ r ovirevíznesprávy,
atesty,meracieprotoko|y,
záručné
|istytovarov,akoaj d,a|šiu
dodáVaterskú
dokumentáciu
potÍebnÚku koIaudačnému
konaniu.Béztýchtonáležito5tí
objédnáVater
k preberaciemu
konaniuneoristúoi.
- preberací
konania,
2mluvné
8.3 o priebehua výsledku
odovzdávacieho
spíšu
stíanyzápisnicu
protoko|,
v záverektore.j
objednávate|,výs|ovne
uvedie,čiVykonané
die|opreberáa|ebo
požiadaviek
nepreberáz dóvodov nedodržania
uvedenýchv projektovejdokumentácii
pod|,a
č|ánku
3, ods.3.3tejtozmIuvy.
priebehua výs|edku
8.4 súčasťou
odovzdávacieho
konaniaje stavebnýdennik,kde ZhotoviteÍ
je povjnnýrjadnezapisovať
Všetkyudalostia objednáVatel,
a|ebotechnickýdozor je
povinnýsledovať
denník
a pripojiť
V|astné
stanovisko'
A zHoToVlTE[Á
9 sPoLUPÓsoBENIEoBJEDNÁVATE[A
pod|,a
vykonáVačinnosti,
spojené
9.1 Zhotoviter
s predmetomdie|ana V|astnú
zodpovednosť
pričom
právne
predpisy'
zmIuvy,
rešpektuje
technické
špecifikácie
a
Zhotoviterovi
V zmys|ečlánkU
9.2 objednávatér
odovzdázápisnične
stavenisko
4 ods'4.3tejto
je povinnývzmys|e9 46d stavebného
9.3 Zhotoviter
zákonaod prevzatiastaveniska
Viesť
denníka
stavebnýdenník'Do stavebného
s dvomiprepismisa zapíšuvšetkyskutočnosti,
vyp|ývajúce
z tejtozmIuvy.
9.4 objednávater
bude vykonávať
technickýdo.oÍnad rea|izáciou
die|aa nad dodržiavaním
podmienok'
zmluvných
povinnýs|edovať
9.5 objednávate|,je
obsahstavebného
denníkaminimá|neraz týždenne
a
pripojiť
kzápisom
svoje stanovisko'Ak technickýdozor so záznamomZhotovitela
je povinnýpripojiť
nesúhIasí,
k zápisusvojeWjadrenie'
9.6 okrem zástupcovZhotovitel.a
a objednávate|,a
móžudo stavebného
denníkavykonávať
poverenízástupcovia
projektanta,
prísIušné
záznamy
objednáVate|.a,
oí8ányštátnej
správy
a štátneho
5tavebného
dohradu.
9.? zápisyV stavebnomdenníkusa nepovažujú
za zmenuzm|uvy.Tie záznamyv stavebnom
prác,
prípadne
ktoré
majú
denníku,
vp|yvna rozsah
cenudiela,časp|nenia,
d,a|šie
závázky

písomného
dohodnuté
Vtejtozm|uve,budús|úžiť
ako podk|adpre vypracovanie
dodatku
( zmluve.
Vypracuje
vecnýa časoýiharmono8ram
stavebných
9.8 zhotovite|,ku
dňu prevzatia
staveniska
prác a skúšobný
a kontro|nýp|án tak, aby 5a všetkyúkonyWkonáva|iV sú|ades
plánovaným
postupomstavebných
prácpodraspracovaného
á montážnYch
harmonogramu
a p|ánovaných
čiastočných
termínov.
za ochÍanuprlestorustavenlska,
za jeho zabezpečenie
a za škody
9.9 ZhotoviteI,zodpovedá
porušením
povinnostípodra
zákonnika.
V2niknuté
svojich
9 373až386obchodného
predmetuzm|uvyje povinnýdodržiavať
predpisya opatreniana
9.10 zhotoviterpri rea|izácij
zabezpečenie
bezpečnosti
a ochranyzdraviaVšetkých
osÓb v danomobjekte.
je
predpisya aj protipožiarne
pÍireaIizácii
predmetuzmIuvy povinnýdodržiavať
9.11 zhotoviteí
pÍáce'za ich prípadné
porUšenie
opatrenia,
Vyp|ýVajúce
z povahyvykonávane)
a vzniknutú
škoduzodoovedá
V oInomrozsahu'
podÍadruhuv zmysIezákonač.223l2ooLZ. z.o
Vzniknutý
odpadIikvidovať
9.t2 zhotovite|,bude
predpisov.
zákonov,
v zneníne5korších
odpadocha o zmenea dopIneníniektorých
je oprávnenýskontro|ovať
postupe
9.13 objednávater
všetkyčastidie|a,ktorébudúV d,alšom
Na ich kontÍo|u
vyzveZhotovitertechnickýdozor
zakn^é
a|ebosa stanúneprístupnými.
najmenejtri pracovnédni Vopred,v opačnomprípadebude znášať
nák|ady,spojenés
pod|,a
kontroIou
zákonníka'
dodatočnou
u5tanovenia
9 553ods'2 a ods.3obchodného
pri
písomne
páť
dni vopred na úča5ť vykonáVaní
9.14 Zhotovite|,
vyzve t€ c hnický dozor
stanovených
skúšok.
postupuvýstavbybude objednáVatel,jeden
raz týždenne
organizovať
na
9.15 Pre s|edovanie
pozývať
ich
výstavby,
Vyhotovovať
zápisyo
staVbekontroInédni,na ktorébude
účastníkov
priebehua posieIať
kontroIných
dní.
ich účastníkom
pri rea|izácii
prác na stavenisku
Všeobecné
zásadytýkajúce
9.16 Zhotoviter
budezabezpečovať
v|ádysR č.396/2006
z' z' o
zdraviapÍiprácipodras 6 Nariadenia
sa bezpečnosti
a ochÍany
požiadavkách
na stavenisko'
minimálnych
bezpečnostných
a zdravotných
poddodávatermi
pred|oží
pÍedmetu
zmIuvybude reaIizovať
9.17 V prípade,
žeZhotovjteÍ
časť
zmIuvy.
ichzoznamobjednávaterovi
do 15 dníodpodpisania
výkonom
h|avného
koordinátora
zaistenia
BozP na staveniskupoveruje:
9'18 Zhotoviter
technického
dozorupoveruje:
9.19 objednávate|,výkonom
poveruje
9.20 zhotoviter
výkonomfunkciestavbyvedúceho:
čo
' p r á v n e n i.a' .|' ' . . ' . ' .
10 zMLuVNÉPoKUTY
ZmIuvné
strany5adohodIinatýchtopokutácha sankciách:
prípade,
v tejto zm|uv€ , uhÍadí
že zhotoviternedodrží
termínyp|neniadohodnuté
10.1 V
pokutu
z
ceny
die|aza každýdeň
zm|uvnú
vo
výške
0,01
%
celkovej
objednávate|bvi
omeškania.
faktúry
uhradíobjednávater
zhotoviterovi
omeškania
objednávatera
s pIatenÍm
10.2 V prípade
pokutu
sumy
za
každý
deň
omeškania.
zmluvnú
vo výške0,01%z nezapIatenej
podmienkuzamestnávania
uvedenú
V článku9 ods.9.9
10.3 Vpripade,ak Zhotovite|,nedodrží
je
pokutu
zmluvnú
vo vÝške100 EUR za
objednávaterovi
tejto zmluvy, povinnýzap|atiť
po
podmienkY
zamestnávania
dobu d|hšiuako 14
omeškania.
Nedodržanie
každýdeň

kaIendárnYch
dní bude objednávaterpovažovať
za podstatnéporušeniepovinností
Zhotovitera
a kIasifikovať
to akodóvodna odstúpenje
oo zmluvy.
pokutya 5ankciedohodnuté
10.4 ZmIuvné
V tejtozmluveuhrádzapovinnástrana,nezávisIe
od
toho,čia v akej$ÍškeVzniknedruhejstraneškodaporušením
povinností,
ktorúmožno
!.ymáhať
samostatne.
11 VšEoBEcNÉ
A zÁVEREčNÉ
USTANoVEN|A
11.1 ZmIuvné
stÍany
sÚ povinné
riadnea včasplniťpovinnosti
im vYp|ýVajúce
z tejtoŽmIu!ry.
11.2 zm|uvné
stranysa zavázujú,
žebudúzachovávať
obchodné
tajomstvoa nepoužijú
tieto
informácie
na inézmIuvné
účelV.
11'3 zm|uvné
stranyzhodnepreh|asujú,
žedoš|o
k dohodeo ce|omobsahuzmIuvy'
pIatnosť
11.4 Zmluvanadobúda
dňompodpisuobomazmIuvnými
stÍanami.
11.5 Pokiarzhotovite|.
využijena p|neniepredmetÚzm|uvysubdodávate|,a,
v pÍípade
zmeny
je zhotoviteí
počas
5ubdodávate|a
povinnýnajneskórv deň,V ktorom
trvaniat€ j to zmIuvy,
má zmena subdodávatera
nastaí oznámiťobjednávaterovi
zmenu subdodáVate|'a
a V
tomtooznámení
uVie5ť
minimá|ne
nasledovné
informácieI
a' podie|zákazky,
ktonimá v úmys|e
zadaťtretím
osobám,
b' navrhovanýchsubdodávate|b',
c' predmetysubdodávok
a
pod|'a
d' čestné
ženovýsubdodávate|
sp|hapodmienky
5 26 ods' 1zákonao
Wh|ásenie,
je
verejnom
obstarávaní,
a že 2apísaný
V zoznameregistrakonečných
uživaterov
výhod.
p|atnosť
11.6 zmIuvanadobúda
dňomjej podpísania
obidvomizm|uvnými
stranami.
zm|uvaje
po dni obdržaniaRozhodnutiao prideIenífinančných
účinnádňom nasledujúcim
prostriedkov
p|atobnej
z Pódohospodárskej
agentúry,
nievšaksk6rakodňomnasIedujúcim
po dni jej zverejnenia
podra5 47a,ods' 1 občianskeho
zákonníka
v nadváznosti
na 9 5a
zákonač' 211/2000Z' z. o s|obodnomprístupek informáciáma o zmene a dop|není
niektorýchzákonov.
objednávaterbezodk|adne
upovedom
Ízhotovitera
o tejtoskutočnosti'
pokia|,
ZmIuvamóženadobudnúť
účinnosť
prideIená
aj v časti,
dotáciaspolus požadovanou
spo|uúčastbu
objednávatera
nebudekr}.tr€ a |izáciuce|éhodie|a,za predpokladu,
žesa
zmluvné
stranYpísomne
dohodnúoVecnomrozsahuvo vzťahuku ktorémutáto zm|uva
nadobudne
účinnosť.
povinný5trpieť
11.7 zhotovite|'je
výkonkontro|y
súVisiaceho
s dodáVaným
/ auditu/ overovania
prácami a posk}.tnutými
tovarom,uskutočnenými
stavebnými
sIužbami
a tiežkedykorvek
počasp|atnostia účinnosti
poskytnutí
poskytnúť
zm|uvyo
NFP a
oprávnenýmosobám
potrebnú
Všetku
súčinn05ť'
opÍáVnené
osobyna V\'konkontro|y
auditu
súnajmá|
/
a' Poskytovater
a nímpoverené
osoby,
b' Útvarnás|ednej
finančnej
kontro|y
a nimipoverené
osoby;
c. Najvyšši
kontrolnýúradsR, prís|ušná
spíávafinančnej
kontro|y,
certifikačný
or8ána
nimipoverené
osoby,
jehospolupracujúce
d' orgánaUditu,
orgánya nimipoverené
osobv,
e. spInomocnenízástupcovia
EuÍópskej
Komi5ie
a EuÍópskeho
dVoraaudítorov/
f. osoby prizvané
orgánmiuvedenými
v písm.a' aže' v sú|ade
práVnymi
s pris|ušnými
o r e d o i s m i SaRE U .
11'8 Akéko|,vek
zmeny a doplnkytejto Zm|uvymóžu byťVykonané
|en formou písomných
dodatkovk tejtoZmIuvepodpísaných
oprávnenými
zástupcami
obidvochzmIuvných
stÍán
podmienky
podl.a518Záko|.a
a to za dodržania
č.343/2015
z. z. o verejnomobstaráVaní.

11.9 V ostatnýchotázkach neupravenýchtouto zm|uvou p|atia predovšetkýmustanovenia
obchodného
zákonníka,
najmáo zmIuveo die|e.
11'10 zmIuvaje vyhotovenáv4 rovnopisoch,z ktonýchmá každýpovahuoriginá|u.objednávateí
obdrŽí3whotoveniaa 1 prináleží
zhotoviterovi.
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951 62 Nevidzany

oRzáleN'oÉvce
ev'č':Ž.97/
Io515/oo2'
REG'é5?5/97
D|Č:
Io2o.áo9731
'Ó DPH'sK1o2o4o9731

PeňaŽíýústav'
Všeobs.ndúvelovábanka'á's'
čisloÚčt!/kód:
8686491620200
s|reoisko.
T e | : F á x 0 3 7 i 8 3 1 1 1 3' ' 3 5 5 l ' ' 1 0 8 6
L.má||:ch.om3k@ři|\.a.vlab6's1
MJ
svietidloELU\41ES 12.30WCR-LED 12.030.010,11024
stoŽialstupňovýbezpáti@Vý5m/5'6íŤý60l33mm
Vý|Óžn|ky
1000.2000
ná sloŽial
pÍ€ vzdušné
kábe|NA2xs 2x16závésný
Veden|6
pris|ušens|vo
pre
nronlážne
závesnýsyslémkáb|a
plácé'€ | ektrcpláce'p|ošina'
pís|UŠ€ n s
stavebné
os|atné

ceHovÁeoHuxl e.KALooo2s

I
|
|
|
|
|
|
|
|

|ěo 00655127
oooerater:
oběc čóNéný
Hnádok
95162 Ma|éVozo|any
orč:
|ČoP.r:
Ťe|:037
Ňaa256
Efá|'

PočelMJ

6,000
3,000
3,000
200.000
1,000
1,000

cená MJ %DPH

V sadzbe20%
súčel

235,00 20,00
159.9820,00
55,00 20,00
0,80 20,00
100,0020,00
300.00 20.00
zák|adoPH
2614,94
2614'94

Fď'

DPH MJ

47,00
32,00
11,00
0,16
20,00
60,00

Vystávi: chrohBk Roman
Polvrdgni€ cenovejponuky

oátum

íYc080l51.l ' pÉgÉmfi.Íny
o MRP . company's'r'o'.P'o.BoX 94.97701 Brezno

198,00
192.00
120,00
360.00

DPH
5U,99

ce|kom
3137,93

522.99

3137.93

co|komk úhradoEUR
V zmys|€ obchodného
zákonnikač'513/9lzb'V Pr|padsomeškania
Úh|ady
pop|alok
íáktúry'Vám
bL'demo
účtovať
2 omeškania
vo výškeo'05%a

1 692,00

3137.93

