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Zmluva o dielo č. 5/2003
uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len Zmluva)

L ZMLUVNÉ STRANY

SABAR s.r.o,
053 2l Markušovce
Slovenská republika

zastúpená: Ing. Ladislavom Kručkom - generálnym riaditel'om spoločnosti

IČO: 36191621
DRČ: 36191621/732
Bankové spojenie: OTP BANKA Sp. Nová Ves
Č. ú.: 6654814/5200
Zápis v OR: Okresný súd Košice 1, Oddiel Sro, vložka č. 1l007N

ako zhotoviteľ diela ( ďalej len "zhotovitel'" )

a:

Štátny fakultný zdravotný ústav hl. mesta SR Bratislavy
Ružinovská 8
P.O.BOX26
820 09 Bratislava 29
Slovenská republika

v zastúpení: MUDr. Evy Haladovej Csc., MPH - riaditel'ky úradu

IČO: 607436
DRČ : nie je platitel'om DPH
Bankové spojenie: Národná banka Slovenska
č.ú.: 22327-012/0720

ako strana objednávajúca (ďalej len "obstarávatel"')

IL PREDMET ZMLUVY

l.Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie výmeny jestvujúcich drevených okien, vchodových dvier, vonkajších
parapetov a všetkých prác súvisiacich s predmetom obstarávania v administratívnej budove Štátneho fakultného
zdravotného ústavu hl. m. SR Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 za plastové, pri dodržaní
požadovaných tecnických parametrov. Rozsah stavebnej časti je špecifikovaný v prílohe RM05B344, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Predmet Zmluvy minimálne zahŕňa (opis predmetu obstarávania):

zameranie a kontrola jednotlivých častí plastových okien a vonkajších parapetov,
konzultácia a kontrola jednotlivých požiadaviek obstarávateľa,
vypracovanie cenovej ponuky,
vypracovanie časového harmonogramu prác,
demontáž jestvujúcich drevených okien, dvier po konzultácii s obstarávateľom,
demontáž vonkajších parapetných dosiek,
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odvoz a likvidácia odpadu,
dodávka nových plastových okien, vchdových dvier, a vonkajších parapetov,
montáž nových plastových okien, vchodových dvier, vonkajších parapetov a vykonanie všetkých prác
súvisiacich s montážou,
vykonanie vysprávok a maliarskych prác, ktoré vznikli z titulu výmeny okien, vchodových dvier a vonkajších
parapetov,
odovzdanie diela.

3.Zhotoviteľ sa v súlade so zák. 513/1991 Zb. zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť .
4. Predmet Zmluvy bude realizovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami Slovenskej
republiky (SR), vzťahujúcimi sa k predmetu Zmluvy.

III. CENA ZA DIELO

1. Obstarávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na cene za dielo vo výške:
1.1. Cena v Sk bez DPH 3 986 155,10 Sk,
1.2.. % sadzba DPH 14 %,
1.3. DPH v Sk 558061,71 Sk,
1.4. Cena v Sk s DPH 4 544 216,81 Sk

vrátane montáže a dopravy a ostatných prác špacifikovaných v čl. II. Cena je stanovená v zmysle § 3 Zák. 18/1996
Zb. o cenách a Zákona č.289/95 Zb. o dani z pridanej hodnoty. Je doložená kalkuláciou zhotoviteľa v prílohe.
2. Zhotoviteľ a obstarávateľ sa dohodli na cenovej doložke tak, že dohodnutá cena môže byť dodatočne upravená po
dohode zmluvných strán iba v dôsledku zmeny všeobecne záväzných predpisov (daňové zákony, colné zákony)
alebo rozšírenia predmetu obstarávania, pričom do tejto ceny je možné započítať iba ekonomicky oprávnené
náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3 zák. Č. 18/1995 Z.z. o cenách v platnom znení a § 3 vyhl. 87/1996 Z.z.
3. Ceny za jednotlivé plnenia predmetu Zmluvy, alebo jej častí, budú určené v príslušných dodatkoch k Zmluve.

IV. PLNENIE PREDMETU ZMLUVY

1. Strany sa dohodli na zhotovení diela do: 34 pracovných dní.
2. Dohodnutý termín splnenia nezaväzuje zhotoviteľa splniť predmet tejto Zmluvy, ak obstarávateľ nesplní
podmienky dohodnuté v bodoch VI. a XIII. tejto Zmluvy.
3. Miesto plnenia: Štátny fakuItný zdravotný ústav hl. m, SR Bratislavy, Ružinovská 8, Bratislava
4. Spôsob plnenia: Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo riadne a včas.
5. Dodávka bude splnená odovzdaním obstarávateľovi po vykonan om individuálnom vyskúšaní, ktorého bližšie
podmienky sú v článku IX.
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V. HARMONOGRAM PLNENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli na plnení diela z časového hľadiska v dvoch etapách:
1.1. Prvá etapa (výmena položky IA, lB ( do objemu 2 mil. Sk vrátane DPH):

04. - 28.8.2003 (19 pracovných dm)
1.2. Druhá etapa (výmena zostávajúcich kusov z položky 1A, lB a ostatných položiek)

05. - 30.11.2003 (15 pracovných dm)

VL PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záloha na dielo sa neposkytne.
2. Úhrada za predmet Zmluvy sa uskutoční po preberacom konaní príslušnej zmluvnej časti, najneskôr do 14
(štrnástich) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia daňového dokladu (faktúry). Prílohou faktúry bude
podpísaný odovzdávací a preberací protokol a dodací list.
3. Zhotoviteľ vystaví faktúru do 5 dní po podpísaní čiastkového preberacieho protokolu povereným zástupcom
zhotoviteľa a zamestnancom obstarávateľa za jednotlivé etapy predmetu plnenia Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra bude obsahovať nasledovné údaje:
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identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa, ich obchodné meno, adresa, sídlo, IČO, číslo registrovanej
vložky a názov registra, predmet fakturácie a číslo Zmluvy,
názov a miesto zhotoveného diela,
číslo faktúry - daňového dokladu,
dátum vystavenia faktúry,
deň odovzdania a deň splatnosti faktúry,
označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa,
faktúrovanú sumu, vrátane DPH, sadzby dane, daňový základ,
dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
prílohou konečnej faktúry podľ a ods. 2 a ods. 3 tohoto článku bude zápisnica
o odovzdaní a prevzatí diela.

5. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo dohodnuté
touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju bezodkladne zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným
vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia
opravenej faktúry objednávateľovi.

ri 6. Obstarávateľ je povinný uhradiť faktúru za prvú etapu do 14 pracovných dní od jej vystavenia. Pri oneskorení
tejto platby sa obstarávateľ zaväzuje zaplatiť úrok vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý započatý
kalendárny deň oneskorenia platby oproti stanovenej lehote. Faktúru za druhú etapu je obstarávateľ povinný
uhradiť najneskôr do 25.2.2004. V prípade neuhradenia fakturovaném sumy do stanoveného termínu sa
obstarávateľ zaväzuje zaplatiť úrok vo výške 0, l % z fakturovanej sumy za každý započatý kalendárny deň
oneskorenia platby oproti stanovenej lehote.
7. Obstarávateľ sa zároveň zaväzuje zhotovitelovi uhradiť fakturovanú sumu za druhú etapu, v prípade uvolnenia
peňažných prostriedkov zo štátného rozpočtu v skoršom ako predpokladanom termíne, do troch dní od pridelenia
týchto peňažných prostriedkov a nečakať do splatnosti vystavenej faktúry. Porušenie tohto bodu bude mať za
následok zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- Sk za každý oneskorený deň nasledujúci po treťom dni odo dňa kedy mu
boli peňažné prostriedky za predmet verejnej súťaže pripísané na účet.
8. Obstarávateľ sa stáva vlastníkom plastových výrobkov dodaných zhotoviteľom až po zaplatení celej ceny diela.
9. V prípade omeškania s dodávkou diela je povinný zhotoviteľ zaplatiť obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z fakturovanej ceny diela, alebo z ceny ucelenej časti diela za každý započatý kalendárny deň omeškania
oproti stanovenej lehote. Táto povinnosť sa ruší, ak na plnenie preukázane nastali prekážky zo strany obstarávateľa.
10. Zmluvné pokuty dohodnuté v Zmluve, nevylučujú vymáhanie náhrady, ktoroukoľvek zo zmluvných strán
spôsobenej škody a porušením jej povinností, v plnej výške, v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka, za
splnenia podmienky, že spôsobená škoda prevyšuje sumu zmluvnej pokuty.
ll. Zmluvné strany sa dohodli na trvaní stanovenej percentuálnej výške zmluvných pokút za celé obdobie
porušovania povinností ktoroukoľvek zo zmluvných strán, do výšky ceny príslušného predmetu Zmluvy resp. jeho
časti.

vn. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 7 dní pred odovzdaním diela resp. jeho príslušnej etapy, ktoré sú predmetom
tejto Zmluvy vyzvať objednávateľa písomne doporučeným listom na jeho prevzatie resp. prevzatie príslušnej
etapy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať obstarávateľovi predmet dodávok v rozsahu a v kvalite dohodnutých v tejto
Zmluve.
3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo od zhotoviteľa po jeho oznámení o ukončení, ak
budú chýbať atesty o použitých materiáloch a pod., alebo ak dielo nebude realizované v rozsahu a
kvalite podmienok určených v tejto Zmluve. Náklady, ktoré vyplynú z dôvodu neúspešného preberacieho
konania objednávateľovi, bude znášať zhotoviteľ diela.
4. Odovzdanie a prevzatie diela resp. jeho etáp sa uskuroční formou čiastkových preberacích protokolov,
podpísaných oprávnenými zástupcami zhotoviteľa a obstarávateľa.
5. Pri odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný odovzdať obstarávateľovi všetky doklady pre riadne
prevzatie diela a to predovšetkým :

- atesty od dodaných materi.álov a výrobkov,
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- certifikáty, atesty a osvedčenia o skúškach použitých materiálov a pod., platné v Slovenskej republike.
6. O priebehu preberacieho konania spisuje obstarávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom zápisnicu aspoň v štyroch
vyhotoveniach, ktorú podpíšu oprávnené osoby, ktoré sa ho zúčastnili. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela
okrem základných údajov o zmluvnom diele bude obsahovať aj :

- zhodnotenie akosti vykonaných prác a dodávok,
- súpis zistených vád a nedorobkov nebrániacich užívaniu,
- dohodu o lehotách ich odstránenia,
- súpis odovzdaných dokladov,
- dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

7. Dielo, resp. jeho príslušná etapa, bude zhotoviteľom odovzdané a obstarávateľom prevzaté aj v prípade, že v
zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia
plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o
odovzdaní a prevzatí diela, resp. príslušnej etapy, so stanovením termínu ich odstránenia. Zistenie vád
a nedorobkov, ktoré nebránia samotnému užívaniu diela nemajú vplyv na podpísanie zápisnice oprávnenými
osobami o odovzdaní a prebratí diela a na peňažné plnenie príslušnej časti Zmluvy.
8. Termín odstránenia zistených vád a nedorobkov nebrániacich užívaniu diela je 7 (sedem) pracovných dní.
V takom prípade je preberacie konanie ukončené, ak obstarávateľ potvrdí, že všetky ním vznesené pripomienky boli
zapracované v požadovanom rozsahu a kvalite. V prípade neodstránenia vád a nedorobkov uvedených v bode 7
tohto článku zhotoviteľom v stanovenej lehote, má obstarávateľ právo uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu
500,- Sk za každý omeškaný deň nasledujúci po poslednom dni stanovenej lehoty.
9. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a
všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
10. Predmet Zmluvy bude považovaný za riadne splnený podpísaním záverečného preberacieho protokolu (po
druhej etape).

VIn. ZVLÁŠTNE UJEDNANIA

l. Zhotoviteľ výslovne podmieňuje splnenie predmetu Zmluvy uhradením všetkých minulých peňažných záväzkov
obstarávateľom zhotoviteľovi pred dohodnutým termínom dodávky. Zhotoviteľ sa preto nemôže dostať do
omeškania so splnením dodávky, akju nesplní z tohoto titulu.
2. Obstarávateľ nemá právo zadržať platbu, ani jej časť, pokiaľ to nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak.
3. Obstarávateľ bude jednať osobne alebo v mene Ing. Milana MichaIičku, ktorého v plnej miere splnomocnil
k všetkým úkonom.
4. Zhotoviteľ bude jednať v mene Ing. Roberta Marflaka - ved. prevádzky Plastové okná., ktorého v plnej miere
splnomocnil k všetkým úkonom.

IX. ZÁVADY DODÁVKY, REKLAMÁCIA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

l. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré budú zistené v čase odovzdania, zavinené zhotoviteľom.
2. Za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnou manipuláciou, alebo zásahom do konštrukcie
okna a kovania.
4. Obstarávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi zistené nedostatky v dodanom predmete plnenia, bez
zbytočného odkladu.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovanej vady na vlastné náklady v lehote 7 (siedmich)
pracovných dní od uplatnenia reklamácie obstarávateľom.
6. Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane, vo vzťahu k tejto Zmluve,
zodpovednosť za škodu sa bude spravovať podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

x. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

l. Hotové výrobky budú obstarávateľom prevzaté. Prevzatie potvrdí podpísaním dodacích listov oprávnená osoba
s uvedením mena, dátumu prevzatia a svojim podpisom.
2. Obstarávateľ je povinný podľa Zákona 513/91 Zb. § 537 dokončené dielo prevziať.
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3. Pripravenosť k odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela osvedčí zhotoviteľ individuálnym vyskúšaním za
prítomnosti obstarávateľa, alebo jeho kvalifikovaného a splnomocneného zástupcu.
4. Zápis (protokol) o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho príslučnej etapy bude spísaný okamžite po skončení
individuálneho vyskúšania. Správnosť zápisu potvrdia svojimi podpismi za obidve strany oprávnené osoby.

XL ZÁRuČNÁ DOBA

l. Záručnú dobu poskytujeme podľa OZ 72 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na prevádzkyschopnosť a funkčnosť
diela. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli z dôvodov nesprávneho prevádzkovania a používania diela.
Záruka sa taktiež nevzťahuje na funkčnosť diela, ktorá bola upravená inou osobou, ako osobou autorizovanou
zhotoviteľom počas záručnej doby.
2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania dodávky obstarávateľovi, čo bude potvrdené podpismi
v záverečnom preberacom protokole.
3. Počas trvania záruky je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, na ktoré sa
záruka vzťahuje, v dohodnutom termíne.
4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať podporu pri prevádzke a rozvoji ním zhotoveného diela po dobu troch rokov

• r.; od jeho dodania.

XII. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

l. Zhotoviteľ je povinný komplexne splniť predmet Zmluvy podľa článku II. tejto Zmluvy.
2. Obstaravateľ je povinný poskytnuť zhotoviteľovi za účelom predmetu plnenia Zmluvy potrebnú súčinnosť,
umožniť zamestnancom zhotoviteľa a osobám, ktoré sa podieľajú na predmetu Zmluvy, prístup do vopred určených
priestorov obstaravateľa za účelom výkonu prác pri plnení predmetu Zmluvy.
3. Obstaravateľ sa zaväzuje preberať jednotlivé čiastkové plnenia v jednotlivých ucelených častiach v dohodnutých
termínoch formou čiastkových protokolov a zaplatiť dohodnutú cenu v súlade s platobnými podmienkami. Predmet
Zmluvy sa považuje sa splnený podpísaním záverečného protokolu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že údaje ktoré sú obsahom predmetu obstarávania nepoužije na účely, ktoré sú mimo
rámca Zmluvy, resp. dodatkov k tejto Zmluve, a ani ich neposkytne tretej osobe.
5. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciach uvedených v Zmluve, resp.
dodatkoch k Zmluve. Za dôverné informácie sa považujú najmä informácie obchodnej, marketingovej, finančnej
alebo organizačnej povahy. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa navzťahuje na prípady, kedy zhotoviteľ oznámi
potrebné informácie tretím osobám, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu Zmluvy ako subdodávatelia, a to iba
v rozsahu nevyhnutnom pre realizáciu príslušných časti predmetu Zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť u svojích subdodávateľov povinnosť subdodávateľov zachovávať mlčanlivosť
voči tretím osobám v rozsahu nimi realizovanej časti predmetu Zmluvy.
7. Zhotoviteľ prehlasuje, že dodané práce splňajú všetky špecifikácie podľa popisu predmetu obstarávania a
zodpovedajú všeobecne záväzným právnym predpisom na ochranu zdravia a prilušným smerniciam BOZP a PO,
platným v Slovenskej republike.

xm, PODMIENKY MONTÁŽE

l. Miesto plnenia Zmluvy: Štátny fakuItný zdravotný ústav hl. m. SR Bratislavy, Ružinovská 8, Bratislava
2. Stavebná pripravenosť k montáži: 04.08.2003
3. Obstarávateľ zabezpečí zdroj elektrickej energie na stavbe.
4. Obstarávateľ zabezpečí povolenie vstupu dodávateľa na montážne pracovisko (len v prípade, ak je takéto
povolenie potrebné).
5. Povinnosťou obstarávateľa je upozorniť zhotoviteľa na očakávané zmeny stavebného telesa (napr. tepelne
podmienené zmeny dlžky a pod.).
6. Obstarávateľ zabezpečí prístup k montážnym otvorom v súlade s harmonogramom postupu prác, ktorý obdrží od
zhotoviteľa minimálne ť pracovných dní pred začatím montážních prác a v takej miere, aby bol zabezpečený
bezpečný a ľahký prístup k stavebným otvorom (minimálne 1,5 m od okenného otvoru).
7. Obstarávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie montáže.
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8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť odberateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od
obstarávateľa. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú pri vykonaní montáže je zhotoviteľ povinný montáž
prerušiť § 551,552 OZ. V takom prípade sa termín realizácie diela resp. jej príslušnej etapy predlži o čas, počas
ktorého došlo k odstráneniu nevhodných vecí, ktoré mali za následok prekážku v práci zhotoviteľa.
9. Obstarávateľ sa zaväzuje prevzať výrobky určené na montáž od prepravcu a uskladniť ich vo vlastných
priestoroch. Na výzvu zhotoviteľa ich odovzdá k montáži.
10. Podmienky prepravy a skladovania: Hotové výrobky sa musia prepravovať a skladovať vo zvislej polohe,
zabezpečené proti šmyku a prevráteniu na príslušnej podložke. Je potrebné ich chrániť pred znečistením a
poškodením. Bodové podložky sa nedoporučujú používať vzhľadom na nebezpečie prehnutia a vzniku tlakových
miest. Pri dlhšom skladovaní sa výrobky musia prikryť.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

l. Táto Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania obomi stranami.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.08.2004, s možnosťou predlženia.
3. Zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu písomnou dohodou alebo vypovedať ju písomne iba v prípade
podstatného porušenia Zmluvy druhou stranou. Výpovedná lehota je l mesiac a začína plynúť dňom doručenia
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
4. Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Akékoľvek zmeny dohodnutých podmienok možno riešiť dohodou strán len formou písomného dodatku k
Zmluve.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dva rovnopisy.

V Markušovciach, dňa 21.7.2003

SABAR, s.r.o.
053 21 Markušovce

- 12-

štátny fakultný zdravotný ústa
hl. mesta SR Bratislavy

Ružinovská ul. Č. 8
82009 Bratislava 29, P.O. Box 26

- 40·

tť~---
Ing. Ladislav Kručko

generálny riaditeľ spoločnosti
MUDr. Eva Haladová Csc, MPH

riaditeľka úradu



S A BAR s.r.o. výroba plastových okien
Železničná 542, 053 21 Markušovce

tel. a fax.: 053/4498115, 4498300, 4498512

list č.:1

štátny Fakultný zdravotný
ústav hl. mesta SR Bratislavy
Ružinovská 8
820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

CENOVÁ PONUKA č.: RM05B344
dňa: 21. 07 .2O 03

Predkladáme Vám cenovú ponuku na výrobu, dodávku a montáž plastových
okien a dverí z nemeckých profilov TROCAL od výrobcu HT TROPLAST
GmbH z Troisdorfu v SRN.

Profil: CONFORT (trojkomorový systém) s dorazovým tesnením.

Prevedenie: biele - obojstranne (RAL 9016).

Kovanie : celoobvodové WINKHAUS s mikroventiláciou (štrbinové
vetranie) .

Sklo izolačné dvojsklo, U=2,8 (4-16-4).

Pol. cena/ks
Sk

celkom
Sk

množstvo Popis

IA 3-dielny prvok278.0ks
.,r->., bez krídla, Kridio confort 120100

farba : TROCAL BIELE
kovanie :
pevne v rámu
OS pravé biele
výplň : 4-16-4 k=2,8 obyčajný
rozmery :1770x1700
KOS1 - štrbinové vetranie

7.240,00 2.012.720,00

3~ T
I 1700IIl

I /~'\ »>: /i 3~-
ile/ \
! 7'-----! i/ _____.\

1170
1
600

177 o
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Ponuka RM05B344 z 08.07.2003 list č. :2

Pol. množstvo Popis cena/ks celkom
Sk Sk

lB 5.00 ks 1-dielny prvok

T
Kridlo confort 120100
farba . TROCAL BIELE
kovanie :
OS pravé biele

1700

l výplň : 4-16-4 k=2,8 obyčajný
rozmery :1030x1700
KOS1 - štrbinové vetranie

5.128,00 25.640,00
1030

-~

2 7.00 ks 6-dielny prvok

T bez krídla, Kridlo confort 120100IrzsJ\1
<50 I farba TROCAL BIELE

)"---- 1 kovanie
!3 pevne v rámul +- .L

I
l Sklopne biele

! t mo výplň : 4-16-4 k=2,8 obyčajný
15

rozmery :2070x2730
+ p

lOt' 1 KOS1 - štrbinové vetranieI ,.
I 12.464,00 87.248,00

1175 895
I

2070

1. OO ks príplatok za pák. ovlád. na okne
2.300,00 16.100,00



Ponuka RM05B344 z 08.07.2003 list č.:3

Pol. množstvo Popis cena/ks
Sk

celkom
Sk

3 1. OO ks

1093.3I 1093.3
3280

1093.3

4A 7.00 ks

\..~ \~l

1

1

3 + lp +
!
ir ·· ·· · · ! .

i i
\ 4 + i jo .1••I .. .. i

1730 900
2630

2.00 ks

1. OO ks

T850
t785
t785
t850..L

Ti500

1t 2690

'T 1

8-dielny prvok

i
Kridlocon fort 120100, bez krídla

farba : TROCAL BIELE
kovanie
Sklopne biele
pevne v rámu

3270ilýplň : 4-16-4 k=2,8 obyčajný

lrozmery:3280x3270
KOS1 - štrbinové vetranie

24.680,00 24.680,00

príplatok za pák. ovlád. na okne
4.600,00 4.600,00

6-dielny prvok

bez krídla, KridIo confort 120100
farba : TROCAL BIELE
kovanie
pevne v rámu
Sklopne biele
výplň : 4-16-4 k=2,8 obyčajný
rozmery :2630x2690
KOS1 - štrbinové vetranie

14.493,00 101.451,00

príplatok za pák. ovlád. na okne
2.300,00 16.100,00



Ponuka RM05B344 z 08.07.2003 list č.:4

Pol. množstvo Popis cena/ks
Sk

celkom
Sk

4B 7.00 ks

3

---- -------- rr------ -- -
I

--+-- P +
!

1730 900
2630

5 7.00 ks

2

3 5+ +

6 .-+--+-

1740 2360
4100

6 24.00ks

1750

l. OO ks

l. OO ks

5~I
7~ 1

4-dielny prvok

bez krídla, Kridlo con fort 120100
farba : TROCAL BIELE
kovanie
pevne v rámu
Sklopne biele
výplň : 4-16-4 k=2,8 obyčajný
rozmery :2630x1250
KOS1 - štrbinové vetranie

8.633,00 60.431,00

príplatok za pák. ovlád. na okne
2.300,00 16.100,00

6-dielny prvok

T ,Kridlo con fort 120100, bez krídla
6TOO farba: TROCAL BIELE

kovanie :
1480 Sklopne biele

+ 298Dpevne v rámu

lVÝPlň : 4-16-4 k=2,8 obyčajný
900 rozmery: 4100x2980
-L KOS1 - štrbinové vetranie

P-P-R rozširovák 100 mm biely
22.995,00 160.965,00

príplatok za pák. ovlád. na okne
2.300,00 16.100,00

1-dielny prvok

Kridlo confort 120100
farba : TROCAL BIELE
kovanie :
Sklopne biele
výplň : 4-16-4 k=2,8 obyčajný
rozmery :1750x850
KOS1 - štrbinové vetranie

5.262,00 126.288,00



Ponuka RM05B344 z 08.07.2003 list č.:5

Pol. Popis cena/ks
Sk

celkom
Sk

množstvo

7A 1. OO ks

T
\ 1

--+- 2 600

T
2130

1
855 855 855 855

I
3420

7B

930

8

8a

9

10

2.00 ks

2.00 ks

TI600

1t mo

':Ll
551.4m

307.0ks

2416.m

2416.m

6-dielny prvok

'

bez krídla, Dverne kridIo 926500
farba : TROCAL BIELE
kovanie : pevne v rámu

dvere lave - stulp
2730 dvere prave, dvere lave

l dvere prave - stulp
výplň 4-16-4 k=2,8 obyčajný
pfíčky Priečka 68mm 930100
rozmery :3420x2730
FAB vložka 45-45
samozatvárač SCHURING

53.133,00 53.133,00

príplatok kľučka + kľučka biela
2.600,00 2.600,00

3-dielny prvok

bez krídla
farba : TROCAL BIELE
kovanie : pevne v rámu
výplň : 4-16-4 k=2,8 obyčajný
rozmery :930 x2730

5.497,00 10.994,00

alu-parapet 240 mm - hnedý

230,00 126.842,70

pár koncoviek k Al parap. - hnedý

60,00 18.420,00

demontáž drevených okien aparap.

59,00 142.578,24

montáž okien - výmena

179,00 432.567,88



Ponuka RM05B344 z 08.07.2003 list č. :6

Pol. množstvo Popis cena/ks celkom
Sk Sk

11 2431.m murárske práce ostenia vn. +

osadenie parapiet
199,00 483.769,00

12 736.9m2 maliarske práce

18,00 13.265,10

13 35.00ks prenájom kontajn. na l deň

(dlhšie ako l mesiac)
,.,-. 59,00 2.065,00

14 604.1m odvoz odpadu

15,00 9.062,18

15 35.00m3 uloženie odpadu na skládke

641,00 22.435,00

částka netto 3.986.155,10
DPH 14% 14.00 % 558.061,71

částka brutto 4.544.216,81
------------

SABAR, s.r.o.7-~šovce
y

~g.~adislav Kručko
generálny riaditeľ spoločnosti


