
ZMLUVA O DIELO č.16/2020

(ďalej len ako "Zm/uvo")

Objednávater:
Obec Halič
IČO: 00316091
DIČ: 2021237075

so sídlom: Ulica Mieru č.68/66, 985 11 Halič

zastúpený: Mgr. Alexander Udvardy, starosta obce

bankový účet IBAN : SK515600 0000006008744001 vedený v Prima banka, a.s.

(ďalej len "objednávateľ')

a

Zhotoviteľ:

DrevoDom - Zvolen s. r. o.
IČO: 46 998 632

DIČ: 2023689580
IČ DPH:SK2023689580

so sídlom: Kimovská 2341/4, 96001 Zvolen

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 23633/S
zastúpený: Peter Kadeŕabek, konateľ

bankový účet č.: 4020395108/7500 vedený v ČSOB Banka

email: info@drevodomzvolen.sk

(ďalej len "zhotoviteľ')

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:
l.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo - oprava stropu ktorá
zahŕňa demontáž stropu a následná montáž kazetovej stropnej konštrukcie (s
maximálnym znížením stropu o lOOcm) na budovu obecného úradu (ďalej aj len
"dielo") a objednávatel' sa zaväzuje toto dielo prevziať~-zhotovenie a dodanie
diela zmluvnú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
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2. Rozsah, kvalita a podmienky zhotovovania diela môžu byť po dobu zhotovovania diela
menené iba v prípadoch a za podmienok, keď to táto zmluva a/alebo jej prílohy to
vyslovene pripúšťajú.

II.
Miesto vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa demontovať strop, a následne namontovať
nový kazetový strop na Javisku a Veľkej sále obecného úradu v Haliči, okres Lučenec
(ďalej aj len "pozemok" alebo aj "určený dom").

2. Objednávatel' vyhlasuje, že má všetky potrebné užívacie práva k pozemku a tieto jeho
práva nie sú nijako obmedzenéa nie sú tu alebo nehrozia iné právnevady, ktoré by mohli
ohroziť vykonanie diela zhotovlteľom riadne a včaspodľa tejto zmluvy.

3. Objednávateľ zabezpečína pozemku príslušné prípojky inžinierskych sietí potrebné na
riadne vykonanie diela zhotoviteľom, a to najmä ale nie výlučne NN-rozvody a prípojku
vody. Ak inžinierske siete, prinajmenšom však NN-rozvody a prípojka vody nie sú na
pozemku, zabezpečíobjednávateľ pre zhotoviteľa pripojenie na tieto médiá. Až do času
pripojenia zhotoviteľa na tieto médiá nie je zhotoviteľ v omeškaníso zhotovením diela.

III.
Cenaza vykonanie diela

1. Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela je 16.072,84,-eur s DPH (slovom
šestnásťtisícsedemdesiatdvaeur a osemdesiatštyri centov) zahŕňajúcamateriál a prácu
zhotovíteta.

2. Objednávatel' uhradí zhotoviteľovi zmluvnú cenu v nižšie uvedených splátkach
a lehotách:

a) 70%z celkovej ceny diela do sedem (7) kalendárnychdní po podpise
tejto zmluvy-11.250,99 -,€
b) 30%z celkovej ceny diela do sedem (7) kalendárnychdní po ukončení
a odovzdanídiela -4.821,85 ,-€

3. Faktúra bude doručená objednávateľovi osobne, poštou alebo na jeho emailovú adresu.
Oneskorené doručenie faktúry objednávateľovi nemá vplyv na povinnosť objednávateľa
uhradiť zmluvnú cenuv lehote splatnosti dohodnutej podľa tejto zmluvy.

4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny je objednávateľ povinný
uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškaniavo výške 0,05% z dlžnej sumy za každýaj začatý
deň omeškaniaobjednávateľa.

5. Akákoľvek platba zo strany objednávatel'avoči zhotovitel'ovi sa považuje za uhradenú v
deň jej pripísaniana účet zhotoviteľa. Táto povinnosťje vzájomná.
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IV.
Čas vykonávania diela

1. Zhotovitel' sa zaväzuje demontovať starý strop a namontovať nový kazetový strop na
budovu určenú objednávateľom a odovzdať dielo objednávateľovi do štyroch (4)
týždňov od začiatku zhotovovania diela (ďalej aj "termín ukončenia diela").

2. Dodržanie termínu uvedeného v bode 1. tohto článku je závislé najmä od riadneho
a včasného spolupôsobenia objednávateľa, ostatných zhotoviteľov vykonávajúcich
činnosť u objednávateľa na stavbe rodinného domu, prípadne financujúcej banky ako aj
od klimatických podmienok, pôsobenia a zásahov orgánu alebo orgánov
príslušného/príslušných ovplyvniť prípravu a realizáciu diela alebo od možnej zmeny
všeobecne záväzných právnych predpisov za podmienok v bode 3. tohto článku nižšie.

3. Zhotoviteľ si vyhradzuje a je oprávnený zmeniť termín ukončenia výstavby diela alebo
ktorýkoľvek čiastkový termín v zmysle bodu 1. tohto článku v prípade, ak nastane aspoň
niektorá z nasledujúcich prekážok zhotovenia diela:
a) nepriaznivé klimatické podmienky, a to najmä priemerné denné teploty pod 5°C;
b) objednávateľ nemá potrebné vlastnícke alebo užívacie práva k pozemku na ktorom

sa dielo vykonáva a z týchto dôvodov nie je možné, aby zhotoviteľ dielo včas a
riadne podľa tejto zmluvy vykonal;

c) objednávateľ neposkytne včas a riadne zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na plnenie
tejto zmluvy, keď tak bol podľa zákona a/alebo tejto zmluvy povinný urobiť, alebo
z iného dôvodu na strane objednávateľa;

d) zásadné zmeny v projektovej dokumentácii vyvolané objednávatel'om (vzorec pre
výpočet predstavuje súčin percenta nárastu novej ceny uvedenej v Dodatku
o zmenách a ceny diela podľa tejto zmluvy a počtu dní v kalendárnom roku);

e) ostatný zhotovitel'(-elia) vykonávajúci činnosť u objednávatera na stavbe rodinného
domu neposkytnú dostatočnú súčinnosť alebo nevykonajú svoje práce tak, aby
mohol zhotoviteľ plniť túto zmluvu podľa tu uvedených podmienok;

f) vyššia moc, ktorá nie je závislá od vôle zmluvných strán, ani ich zmluvné strany
nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy,
vandalizmus, organizovaný zločin, zásahy orgánov verejnej správy v priebehu
výstavby z dôvodov iných ako na strane zhotoviteľa:

g) predlženia a/alebo nedodržania zákonných lehôt orgánmi verejnej správy, alebo
vyvolanie sporov, námietok a iných obdobných konaní tretími osobami v procese
stavebného konania, inžinierskej činnosti a realizácie výstavby, ktoré by mali
za následok nutné prerušenie, zdržanie alebo iné oddialenie resp. prekážku
v procese zhotovovania diela; a

h) iný dôvod výslovne uvedený v tejto zmluve a nie je uvedený v tomto bode.
Ak súčet trvania prekážok zhotovenia diela uvedených vyššie trvá po dobu dlhšiu ako
jeden mesiac od termínu ukončenia diela podľa bodu 1., môže ktorákoľvek strana
požiadať druhú stranu o úpravu tejto zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia.
Ak nedôjde k takejto dohode, má dotknutá strana právo odstúpiť od tejto zmluvy.
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.
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4. Zhotovitel' je oprávnený oredlžít' termín ukončenia výstavby diela o dobu, po ktorú
prekážka zhotovenia diela trvá.

V. 
Odovzdanie diela

1. Objednávatel' sa zaväzuje prevziať dielo na základe výzvy zhotoviteľa. Ak sa
objednávateľ bez predchádzajúceho oznámenia na odovzdávacie konanie nedostaví
alebo ak objednávateľ odmietne podpísať zápisnicu o odovzdaní diela (pričom
predmetom zápisnice môže byť aj neprevzatie diela zo strany objednávatel'a s uvedením
konkrétnych dôvodov), má sa za to, že odovzdávané dielo je odovzdané a je bez závad
ku dňu uvedenom v písomnej výzve na prevzatie diela ako deň odovzdávacieho konania.

2. Pri podpise zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela odovzdá zhotoviteľ objednávatel'ovi
všetky doklady, najmä záručné listy a ostatné dokumenty potrebné ku kolaudácii diela.

3. Nebezpečenstvo poškodenia alebo zničenia zhotovovaného diela znáša zhotoviteľ až do
jeho odovzdania objednávatel'ovi, resp. do dňa, v ktorý sa dielo v zmysle tejto zmluvy
považuje za odovzdané. Tejto zodpovednosti sa zhotoviteľ zbaví, ak preukáže, že ku
škode by došlo aj inak, alebo že škodu preukázatel'ne spôsobilobjednávatel' alebo osoba
odlišná od zhotoviteľa, ktorá vstúpila na pozemok/pozemky na ktorom sa vykonáva
dielo so súhlasom či z poverenia objednávatel'a.

VI.
Záruky

1. Zhotovitel' zodpovedá za vady na diele tridsaťšesť (36) mesiacov odo dňa jeho
odovzdania objednávatel'ovi (ďalej iba "záručná doba"). Záručnú dobu na technologické
vybavenia a zariadenia zabudované do diela poskytujú ich výrobcovia v rozsahu a za
podmienok nimi stanovených a objednávateľ si ju bude uplatňovať samostatne
u výrobcov, resp. dovozcov takýchto prístrojov a zariadení. Objednávateľ berie na
vedomie, že také záručné doby môžu byť kratšie ako tridsaťšesť (36) mesiacov.

2. Zistené vady je objednávatel' povinný zhotovitel'ovi oznámiť písomne a také oznámenie
zhotoviteľovi preukázateľne doručiť. Zhotovitel' je povinný vadu odstrániť do tridsať (30)
kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o tejto vade ak je také odstránenia vád
možné vzhľadom na to, že predmet diela sa stáva súčasťou väčšieho diela a pokiaľ
z povahy vady nevyplýva dlhšia lehota na jej odstránenie.

3. Zhotovitel' nezodpovedá za vady, ktoré vznikli nesprávnym alebo neodborným
používaním alebo zásahmi do diela alebo jeho časti alebo ktoré vznikli v dôsledku vyššej
moci. Zhotoviteľ rovnako nezodpovedá za žiadne vady diela, ktoré vznikli užívaním diela
objednávatel'om pred odovzdaním dokončeného diela objednávatel'ovi zhotovitel'om.
Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi alebo ním povereným osobám na
predchádzajúce požiadanie vstup k a na dielo za účelom odstránenia vád a nedorobkov,
inak nebude zhotoviteľ v omeškaní s ich odstránením.
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VII.
Odstúpenie od zmluvy

1. Zhotovitel' môže od tejto zmluvy odstúpiť písomným oznámením doručeným
objednávateľovi, ak je objednávatel' v omeškaní s úhradou splatnej platby na cenu diela
o viac ako pätnásť (15) dní po jej splatnosti, i napriek písomnému upozorneniu
zhotoviteľa, pričom v tomto prípade je objednávateľ povinný uhradiť do desať (10) dní
odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny
diela. Týmto nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na náhradu vzniknutej škody.

2. Ak objednávatel' odstúpi od tejto zmluvy písomným oznámením doručeným
zhotovlteľovl, je povinný uhradiť zhotovlteľovl cenu diela a práce vykonané počas jeho
realizácie a náhradu ďalších účelne vynaložených nákladov.

3. Odstúpením od tejto zmluvy nezanikajú nároky zmluvných strán na zaplatenie
zmluvných pokút alebo iných peňažných plnení vyplývajúcich z tejto zmluvy.

VIII.
Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel' je vlastníkom diela až do jeho odovzdania objednávateľovi. Ustanovenia
o obmedzení užívania diela (počas jeho vykonávania podľa tejto zmluvy však tým nie sú
dotknuté.

2. Objednávatel' je oprávnený postúpiť, s predchádzajúcim písomným súhlasom
zhotoviteľa, všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.

3. Ktorákolvek zmluvná strana je oprávnená vyúčtovať a druhá zmluvná strana je povinná
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej dlžnej ceny za každý deň omeškania,
pričom dokladom je potvrdený príkaz k úhrade, okrem dôvodov omeškania podľa čl. IV.
tejto zmluvy, v nasledovných prípadoch:
a) objednávater má nárok na túto zmluvnú pokutu od zhotoviteľa, ak zhotoviteľ

nedodrží termín odovzdania diela až do doby skutočného odovzdania diela.
Objednávateľ má právo vyúčtovať zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu podľa tohto
ustanovenia len vtedy, ak sám nie je v omeškaní s platením ceny diela;

b) zhotoviteľ má nárok na túto zmluvnú pokutu od objednávatel'a, ak objednávatel'
riadne a včas nevykoná úhradu alebo vinkuláciu platby/platieb ceny diela vo výškach
a termínoch v zmysle tejto zmluvy, a to až do doby splnenia tejto povinnosti, čím nie
je dotknutý nárok zhotoviteľa na náhradu vzniknutej škody.

Odstúpením od tejto zmluvy nezanikajú nároky zmluvných strán na zaplatenie
zmluvných pokút alebo iných peňažných plnení vyplývajúcich z tejto zmluvy.

IX.
Plnenie informačnej povinnosti

o spracovávaní osobných údajov podta článku 13 GDPR
Zhotoviteľ ako prevádzkovateľ zároveň plní voči objednávateľovi ako dotknutej osobe
informačnú povinnosť podľa článku 13 GDPR resp. §19 zákona č. 18/2018 Z.z. nasledovne:
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a) Údaje o prevádzkovateľovi: DrevoDom - Zvolen s.r.o., IČO: 46998 632, so sídlom
Kimovská 2341/4, 960 01 Zvolen, spoločnosť zapísaná v Obch. reg. OS Banská Bystrica,
Odd. Sro, vložka č. 23633/5, Odd. Sro,; email: drevodomzvolen@gmail.com.

b) Zodpovedná osoba: prevádzkovateľ nemá povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu.
c) Účely spracúvania a právny základ spracúvania: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za

účelom realizácie práva plnenia zmluvných povinností z tejto zmluvy, ktorá bola medzi
zmluvnými stranami uzatvorená. Právnym základom spracúvania je článok 6 bod. 1 písm.
b) a c) GDPR, t.j. údaje je nevyhnutné spracovávať za účelom plnenia zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba a prevádzkovateľ a údaje je potrebné spracovávať
za účelom splnenia zákonnej povinnosti (osobné údaje sú povinnou náležitosťou faktúry).

d) Kategórie príjemcov osobných údajov: zamestnanci spoločnosti DrevoDom - Zvolen s.r.o.
a externá účtovná spoločnosť, ktorá pre nás spracováva účtovníctvo. Príjemcom môžu
byť i štátne orgány o ktorých to ustanovuje zákon napríklad Daňový úrad, súdy, orgány
činné v trestnom konaní, exekútori, advokát, ktorý je viazaní povinnosťou mlčanlivosti, iné
orgány, o ktorých to ustanovuje zákon, ktorí však nie sú považovaní za tretie strany a za
príjemcov v pravom slova zmysle.

e) Prenos údajov do tretích krajín: nezamýšl'a sa.
f) Doba uchovávania: v prípade, ak budú osobné údaje súčasťou účtovného dokladu, tak po

dobu stanovenú zákonom o účtovníctve ( v súčasnosti 10 rokov); inak po dobu
nevyhnutnú na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (počas trvania záručnej doby
alebo predlžene] záručnej doby).

g) Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou resp. požiadavkou ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy pretože bez identifikácie zmluvných strán by nebolo možné
uzatvoriť túto zmluvu. Ak by osobné údaje poskytnuté neboli, nie je možné uzatvoriť
zmluvu ani vystaviť faktúru. Neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok, že nie
je možné realizovať predmet plnenia tejto zmluvy.

h) Poučenie o právach: Osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú ("dotknutá osoba") má
právo kedvkolvek požadovať prístup k osobným údajom, právo žiadať ich opravu (ak sú
nesprávne, alebo sa zmenili), má právo požladat o vymazanie osobných údajov, ak už
neexistuje dôvod pre ktorý by sa mali spracovávať, právo požadovať obmedzenie ich
spracovávania, právo namietať proti ich spracovávaniu a za určitých okolností žiadať
prenos týchto údajov. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môže dotknutá osoba
kedykoľvek odvolať. V prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracovávaním
osobných údajov bol porušený zákon o ochrane osobných údajov alebo nariadenie, má
právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 82007 Bratislava 27.
Ak si dotknutá osoba želá uplatniť Vyššie spomenuté práva na prístup k osobným údajom,
môže tak urobiť u spoločnosti DrevoDom - Zvolen s.r.o., emailom:
drevodomzvolen@gmail.com alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.
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X. 
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať a poskytovať si navzájom súčinnosť pri plnení
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

2. Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
3. Práva, povinnosti a záväzky z tejto zmluvy vyplývajúce prechádzajú aj na právnych

nástupcov jednotlivých zmluvných strán.
4. Objednávater a zhotovitel' vyhlasujú, že ich zmluvná vol'nosť a právna spôsobilosť nie je

obmedzená a nie sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by túto zmluvnú vol'nosť
obmedzovali.

5. Táto zmluva sa môže meniť alebo doplňovať výlučne písomnou formou.
6. Táto zmluva obsahuje dohodu zmluvných strán v nej zúčastnených vo vzťahu k príslušnej

predmetnej záležitosti a nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne dohody
týkajúce sa predmetu tejto zmluvy.

7. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, takáto
neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších
ustanovení zmluvy, alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany
zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel,
sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp.
uzavretia tejto zmluvy.

8. Zhotoviter je platcom DPH, k predmetnej cene diela alebo jej časti sa pripočíta DPH
platná podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ak už táto zmluva neuvádza inak.

9. Ak v dôsledku legislatívnych úprav bude týmito úpravami dotknutá zmluva, zaväzujú sa
zmluvné strany bez zbytočného odkladu uzavrieť dodatok k zmluve, ktorým sa uvedú
príslušné ustanovenia zmluvy do súladu s novým právnym vzťahom.

10. Ostatné právne skutočnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia platným
slovenským právnym poriadkom.

11. Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky, vzdanie sa práva iné doplnky vzťahujúce sa
k tejto zmluve musia mať písomnú formu a môžu sa uskutočniť ktorýmkoľvek z ďalej
uvedených spôsobov: a) osobným doručením alebo b) doporučeným listom podľa bodu
12. tohto článku nižšie. Toto ustanovenie neplatí v prípadoch a doručovanie sa môže
uskutočniť aj iným spôsobom v prípadoch, v ktorých si to zmluvné strany v tejto zmluve
vymienili.

12. Doručovanie pre účely tejto zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané
vtedy, ak sa doručuje na poslednú známu adresu sídla/miesta podnikania/bydliska
zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná známa adresa sídla touto zmluvnou stranou
druhej zmluvnej strane písomne oznámená, pričom za dodržanie podmienky písomného
oznámenia sa považuje i uvedenie novej adresy sídla na zmluve (vrátane jej prípadného
dodatku) uzavretej medzi zmluvnými stranami. Obe zmluvné strany sa zaväzujú
vzájomne si písomne oznamovať zmenu adresy sídla miesta podnikania/bydliska bez
zbytočného odkladu. Ak objednávatel' doporučenú poštovú zásielku zhotoviteľa
z akéhokol'vek dôvodu neprevezme, považuje sa táto zásielka za doručen ú uplynutím
desiatich (10) dní odo dňa jej odoslania na poslednú známu adresu sídla objednávatel'a
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v zmysle vyššie uvedeného. Doručovanie elektronickými prostriedkami sa pre účely tejto
zmluvy považuje sa za platne a účinne vykonané objednávateľovi za doručené
uplynutím dvoch (2) pracovných dní odo dňa jej odoslania na poslednú známu
elektronickú adresu objednávateľa. Ustanovenia bodu 10. tohto článku o doručovaní
iným spôsobomv prípadoch,v ktorých si to zmluvnéstrany v tejto zmluvevymienili, tým
nie je dotknuté.

13. Táto zmluva sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskehozákonníka Č. 40/1964 Zb.
v znení neskorších predpisov. V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu alebo
sporného nároku sa obe strany zaväzujúriešiť ich prednostne cestou vzájomnej dohody.
Následne budú zmluvné strany riešiť svoj spor na príslušnom všeobecnom súde
Slovenskejrepubliky.

14. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch z toho jeden (1) rovnopis pre každú
zmluvnú stranu. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že túto zmluvu
neuzatvárajú za nevýhodných podmienok, že ustanoveniam zmluvy porozumeli, tieto
vyjadrUjú ich slobodnú a vážnuvôľu a zaväzujúsa ich dobrovoľne plniť.

V f1~-cľ dňa: 11 - ~ / 2-0 CZ'()

Zhotoviter

Príloha č.l- Cenováponuka
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Príloha č.l

Výroba a montáz
nízkoenergetických

montovaných domov
a vázníkových krovov

Cenová ponuka

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vám predložiť cenovú ponuku.

Ponuka je vystavená pre: Obec Halič

Dodávateľ: DrevoDom Zvolen, s.r.o.
Kazetový strop (Javisko a
Veľká sála)Stavba:

Miesto:
Dátum vyhotovenia ponuky:

Halíč
11.9.2020

Položkovitý rozpočet - oprava stropu 30S,Sm2

Praca - demontážstropu

Cena spolu bez DPH

6140,00 €
.140.00 t:

Stropné konštrukcie s maximálnym znížením stropu o 100 cm
AMF Orbit SK 13x600x600

G-CRWL 30019/24 AG METAL

G-CPH 3700/24 AG METAL

G-CPQ 1200/24 AG METAL

G-CPQ 600/24 AG METAL

SAH 10 rychlozavespre T profily (Thermatex)
Orol s okom
Spona k liahlu SFl dvojpero hr.0.7mm
Orol s hakom
SpojovacI materialpre kotvenie
Práca

1563.82 €

101.76€

209,12 €

384.90 €

192,48 €

35,21 €

41,57 €
20,04 €

6.94 €
200.00 €

4498,20 €
1254..03 4!

Spolu bez DPH
DPH 20%

13394,03 €
2678,81 (

Spolu cenas DPH 16072,84€
V cene je zahrnutá pojazdná plošina pre montáž stropu.
Cena neobsahuje:
odvoz a likvidácia stavebného odpadu
zníženíe stropu o viac ako 100 cm
DrevoDom - Zvolen s.r.o.
Kimovská 2341/4, 960 01 Zvolen Email: drevodomlvolen@gmail.com
ičo. 46998632, DIČ: 2023689580, IČ DPH: SK2023689580
Kancelária: Divadelná 4,960 01 Zvolen www.drevodomzvolen.sk
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