
Zhotoviteľ: 

Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO : 
IČ DPH: 
(v ďalšom zhotoviteľ) 

Objednávateľ: 

Zastúpený: 
IČO: 
(v ďalšom objednávateľ) 

ZMLUVA O DIELO 

Čl. 1 Zmluvné strany 

Thermofloc s.r.o . Hydinárska 4/7, 94901 Nitra 
Ing. Robert Želonka 
ČSOB a.s. 
4006247395/7500 
44094833 
SK2022592033 

Obec Halič, Ul. Mieru 66, 985 11 Halič 
Mgr. Alexander Udvardy 
00 316 091 

Čl. 2 Predmet zmluvy 
Predmetom tejto zmluvy je príprava a realizácia zateplenia stropu budovy obecného úradu Halič. 

Čl. 3 Termíny a miesto plnenia 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy v termíne vopred telefonicky dohodnutom so zástupcom 
objednávateľa na miesto plnenia podľa čl. II tejto zmluvy. Začiatok prác do 14 dní po podpise zmluvy a ukončenie prác do 
30 dní od podpisu zmluvy. 

Čl. 4 Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky 
Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, a to nasledujúca: 

Celková cena diela s DPH: 16 185 EUR 
Cena obsahuje: potrebný materiál, príprava stropnej konštrukcie, dopravu, DPH. 
Cena diela bude uhradená v dvoch splátkach : 
70 % z celkovej ceny t.j . 11 330 EUR podľa zálohovej faktúry pred začiatkom prác 
30 % z celkovej ceny t.j . 4 855 EUR bude uhradených do 14 dní odo dňa odovzdania diela 

Čl. 5 Záručné a servisné podmienky 
Zhotoviteľ poskytuje za podmienky dodržania štandardných podmienok v povalovom priestore záruku na vlastnosti 
materiálu Thermofloc 20 rokov. Počas tejto doby nie je potrebná žiadna údržba. Materiál má európsky certifikát 
ETA-05/0186, umožňujúci použitie izolácie v EU bez potreby jeho ďalšieho schvaľovania. 

Čl. 6 Sankcie 
V prípade meškania odovzdania predmetu tejto zmluvy voči dohodnutému termínu odovzdania z titulu vlastnej 
nezodpovednosti alebo nedbanlivosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 % zo zvyšnej hodnoty diela 
za každý deň omeškania. V prípade oneskorenej úhrady faktúry je objednávateľ povinný uhradiť dodávateľovi poplatok z 
omeškania vo výške 0,5 % z hodnoty neuhradenej faktúry za každý deň omeškania. 

Čl. 7 Záverečné ustanovenia 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia 
zmluvy na webovom sídle objednávateľa. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými 
dodatkami. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce ustanoveniami 
obchodného zákonníka. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. 
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 
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Príloha č. 1: 

Návrh na plnenie súťažných kritérií 

Predmet zákazky: 
Zateplenie strechy budovy obecného úradu v obci Halič 

Verejný obstarávateľ: 
Obec Halič  
Mieru 68/66, 985 11  Halič 
IČO: 00316091 

Názov uchádzača: THERMOFLOC s.r.o. 

Sídlo uchádzača: Hydinárska 4/7, 94911 Nitra 

Štatutárny zástupca uchádzača: Ing. Robert Želonka 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača: 

Cena bez DPH DPH 20%

Cena vrátane 
DPH 

- súťažné
kritérium

Cena za predmet zákazky 13 487,60 € 2 697,52 € 16 185,12 €



  
Príloha č. 2:  

VÝKAZ VÝMER 

Názov uchádzača: THERMOFLOC s.r.o. 
 
Sídlo uchádzača: Hydinárska 4/7, 94911 Nitra 

Štatutárny zástupca uchádzača: Ing. Robert Želonka 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

Materiál Merná 
Jednotka

Výmera Jednotková 
cena bez DPH

Cena celkom 
bez DPH

1.  
voľne ložená tepelná 
izolácia (výmera 773 
m2 x 30 cm, izolácia 
nad celou zast. plochou 
objektu,
presypané vence 
a obvody)

Ks balení  
á 14 kg 680 13,24 € 9 003,20 €

2.  
parobrzdná fólia 
(množstvo 
s rezervou na 
presahy)

m2 396 1,15 € 455,40 €

3.  
lepiaca páska (5cm/
25bm)

Ks 15 11,00 € 165,00 €

1.
Tesniaci a lepiaci 
tmel 310ml

ks 20 7,00 € 140,00 €

5.  
Sušené dosky na 
nosný rošt

m3 3 250,00 € 750,00 €

Montáž a utesnenie 
vzduchotesnej 
roviny

m2 344 6,00 € 2 064,00 €

Dopravné náklady zákazka 1 660,00 € 630,00 €

Lešenie prenájom Zákazka 1 280,00 € 280,00 €

Celková suma bez DPH 13 487,60 €

DPH 20 % 2 697,52 €

Celková suma s DPH 
Súťažné kritérium

16 185,12 €




