PROSÍME DVA ŘÁDNĚ PODEPSANÉVÝT|SKY SMLOUVYZASLATOBRATEM

NAADRESU POBOČKY| DĚKUJEME

sMLoUVA o oílo č. M/GAooooso
uzavřená na základě ust. § 258ó a násl. zákona č.89 /2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění

v Bílině dne 22.09.2022 mezi:

ZHOTOVlTELEM:

Rl OKNA a.s.

sídlo

út<otky t oss

696 B1 Bzenec
Petr lNGR

před sed a před staven stva:

oprávněná osoba k
oken s.r.o.

Zlatuše Moczerniuková, jednatel společnosti MP montáže

jednáníve věcech smluvních:

oprávněná osoba k jednání ve věcech technických:
oprávněná osoba k jednání ve věcech montáže:

zlatuše Moczerniuková

oprávněná osoba k jednáníve věcech reklamací:

zlatuše Moczerniuková

lč:

60724862

Dlč:

CZ60724862

číslo účtu:

162123169

peněžní ústav:

MONETA Money Bank, a.s.

/0600

Spo|ečnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně v oddíle B ve v|ožce č. 4626 (den zápisu 14. října 1994).

OBJEDNATELEM:

obec křesín

Ad res a

Křesín 77
410 02 Lovosice

2

oprávněná osoba ve věcech smluvních:

Menhart Karel lng.

oprávněná osoba ve věcech technických:

Milka Radek

lČ

00263842

Dlč
l.

Předmět smlouw

Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž Zhotovitelem vyrobených otvorových výplní (oken a dveřÍ) v rozsahu závazné
objednávky objednatele dle aktuální cenové nabídky, a to včetně příslušenství.Zhotovitel potvrzuje, Že byI seznámen s rozsahem a
povahou díla a jsou mu známy veškerépodmínky jeho reaIizace podle této sm|ouvy, přičemž disponuje všemi znalostmi a výrobními
kapacitami pro realizaci díla nezbytnými. Zhotovitel závazné prohlašuje, že je ve vztahu ke svému předmětu podnikání řádným
nositelem systému managementu jakosti lSO 9001 a systému environmentálního managementu lSO 1400 ].
2. objednatel prohlašuje, že závazné rozměry objednávaných otvorových výplní zjištěné po zaměření na odpovědnost Zhotovitele
jsou zachyceny v příslušnécenové nabídce č. M/GAOOSO_1, takto nedílnésoučásti této smlouvy. Veškerédohody týkající sezměn
zaměření učiněnépozději než před podpisem cenové nabídky mohou být učiněny výlučně písemnou formou, jinak platí zazávazné
].

J.

rozměry uvedené v cenové nabídce.
Yycházili specifikace díla uvedená v cenové nabídce ze závazné stavební dokumentace nebo schváIeného projektu pro stavební

povolení, je nedílnou součástí této smlguvy také jedno paré dokumentace, kierá sloužila jako pod|<lad pro vypracovánÍ cenové
nabídky, Její neodevzdáníse považuje za neposkytnutí součinnosti Objednatele se všemi důsledky z toho plynoucími.
l
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ll.

cena díla a způsob ieií úhradv

v souladu s aktuální cenovou nabídkou takto:
Cena díla byla stanovena na základě dohody Zhotovitele a objednatele

1,

Cena bez

Název

DPH DPH

64 37 6,00

Hliníkové výrobky
Montáž - hliníkovésystémy - okna, dveře
Demontáž AL

/o

ó 200,00

21%

4 300,00

21%
21%

450,00

Montáž samozavírače

Ll

75 3?6,00

GELKEM:

)

Cena s DPH

77 894,96
7 502,00
5 203,00
544,50

91 144,00

Způsob úhrady ceny zadílo:
do 0ó. 1 0. 2022 píevodním příkazem,
1) Zálohová faktura ve výši ó4 0o0,_ Kč. Splatnost
převodním příkazem,
předánídíla
po
2j Doplatek.... .., ............27 144,- Kč

2.

cenu Za dílo

faktur

Prostřednictvím
v odst. 1 ujednáno jinak, je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli dohodnutou
přísluŠnými
s
souladu
PředPisY,odePření
v
Právními
faktura vystavena
vystavených Zhotovitlbm s datem sp|atnosti 15 dnů. Je-li
Nebude_li

jejíhopřijetí nebo její nedoručenínemázanásledekjakýkoli odkladplatby.PropřípadprodleníObjednatelesúhradoufakiurřádně

prodleníve výŠi0,05 %z dluŽné ČástkY denně,
vystavených v souladu s tímto ustanovením se sjednává úrok z
příslušnéhobankovního ÚČtu Zhotovitele sPecifikovaného na
prospěch
y
ve
3. Řádnou úhradou ,. ,.o.u*i připsání fakturouunJiártt
faktuře; to neplatí, je-li úhrada faktury realizována v hotovosti,
jsou
uvedené v této smlouvě a cenové nabídce,
4. Pro strany je závazná výše uvedená ,,Cena bez DPH". Sazba DPH a výše DPH,je povinen zaPlatit Zhotoviteli k
DPH"
bez
"Ceně
stanoveny na základě známých informací při podpisu smlouvy. Objeánatel
případnou
na
PouŽÍt
ohledem
s
Povinnost
předpisy,
zejména
právními
zákonnou DpH stanovenou v souladu s platnými a Ůčinnymi
ke změně celkové cenY díla uvedené
dojít
mtze
toňo
důsledku
že
v
na
vědomí,
bere
režim přenesení daňové povinnosti. objednatel
v odst. 1 tohoto článku a v cenové nabídce,
_! _..|^L.,i!^! závazkY
_Á,,^_1,,,,vŮČi
"_, svYm
plníveŠkerésvéexistující
5. Zhotovitel a objednatelzávazné prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy řádně

doruČenŽádnýnávrhnazahájenívYkonávacíhořízenía3)
dodavatelůmisubjektůmposkytujícímexternífinancování,2)žejlmnebyl
jako nepravdivé, uhradí strana vYdávající nePravdivé ProhláŠenídruhé
že jsou bez nedoplatker vtri siatu. Ukáže-li se toto ujištění
straně smluvnípokutu ve výši 200.000,- Kč,

!!!._Dob4Éě!i

všech prací na nížedohodnutém místě:
zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem řádného ukončení

obec křesín

Přesná specifikace a adresa stavby:

Křesín 77
Li bo ch

ovice

13.1 1.2022

Termín montáže - od:

do 18.1 1,2022

zvláštní pravidla: termín montáŽe díla je orientaČnÍazhotovitel
S ohIedem na epidemii CoVlD_19 platí pro tuto dodávku díla následující
objednateli prodlením zhotovitele.s dodáním a montáŽÍ objednaného
negarantuje jeho dodržení. Zhotoviiel neodpovídá za újmuvzniklou
překážky zp Ůsobené epidemií covlDjejí nejširšíprirlnne souvislósti a jejím nejširšímrozsah u.
d íla v d ůsled ku epidemie covlD- 19, a to v
jejich vzniku ne"uo připadnou vědomost zhotovitele o hrozbě jejich vzniku
19 nebo v souvislosti s touio epidemií bez ohledu na dobu
jako
a není'povinen překonat p^řekáŽkY související s ePidemií
není zhotovitel povinen překonat. Zhotovitel zejména není Ójpověoný
dopravy'
Či
omezení
nemožnost
dodavatelů,
svých
výroby své Či
vládní opatření, karanténní opatření, pozastavení nebo omezení
a
právní i faktický aůvod jájich vzniku. V PříPadě, Že dílo nebude dodáno
na
ohledu
bez
vše
to
atp.,
materiálu
výrobního
absence
od
je
oPrávněna
jinak,
stran
kaŽdáze
díla a strany sá ňedohodnou
namontováno objednateii do 3 músícůod orientačního data montáže
této smlouvy písemně odstoupit.
Kontaktní telefony (kontaktní osoby jsou uvedeny
montáž:

tel: ó08 505 52ó

reklamace:

tel: 777 777 539

zednické zapravení: tel. ó08

505 52ó

v

záhlaví této smlouvy):
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lV. Odpovědnost za vady díla v záruční době
1.

2.

Zhotovitel poskytuje na všechny dodávané otvorové výplně Objednateli záruku v délce ó0 měsícůa na montážnía zednické práce
zárukuv délce 24 měsíců. Záruka počínáplynout vždy od okamžiku předání díla podle ust. čl. Vll této sm|ouvy. Záručnílhůta na
dodávku příslušenstvínevyrobeného Zhotovitelem (např. žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu apod.), se poskytuje na dobu 24 měsíců.
Objednatel je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady díla zjištěnév záručnídobě písemnou formou přímo u Zhotovitele,
ktený řádně uplatněné vady bezplatně odstraní ve lhůtě 30 dnů. Objednatel poskytne k odstranění vad veškerou nutnou součinnost.

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se uplatňovánía odstraňovánívad v záruční době,,Záručními podmínkami a reklamačním řádem

a

společnosti Rl OKNA a.s. pro plastové otvorové výplně a jejich příslušenství",jejichž aktuální text je k dispozici na všech obchodních
zastoupeních a prodejních místech Zhotovitele, jakož i na jeho oficiálních internetových stránkách (<www.ri-okna.cz>).
Zhotovitel neodpovídá Objednateli za vady díla, které byly po řádném převzetízpůsobeny Objednatelem, třetími osobami anebo
neodvratitelnými událostmi.
Nesianoví-li tato smlouva jinak, je Objednatel povinen pečovat o otvorové výplně v souladu s al<tuálním návodem k údržbě
plastových prvků, ktený je k dispozici na všech obchodních zastoupeních a prodejních místech Zhotovitele, jakož i na jeho
oficiálních internetových stránkách (<www,riokna,cz>).

v. povinnosti objednatele
1.

Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k provedení díla, zejména umožní přístup na stavbu, zajistí termin

2.

Objednatel se zavazuje zajistit dodržení rozměrů pro montáž otvorových výplnía příslušenství dle závazné cenové nabídky, popř.

pro montáž a připravenost stavby k montáži.

dle stavební dokumentace nebo schváleného projektu pro stavebnípovolení,dále zajištěnípřístupu k příslušnénemovitosti a rovněž
i možnosi napojenína elektrickou síť.
J. Objednatel potvrdítermín připravenosti stavby kzahálení montáževe lhůtě nejméně 7dnů před nástupem pracovníkůZhotovitele
na montáž. K potvrzení termínu připravenosti můžedojít telefonicky (kontaktní osobu viz záhlaví této smlouvy) nebo zápisem ve
stavebním deníku; v pochybnostech platí, že Zhotovitel je oprávněn zahájitmontážtak,aby dodržel závazný termín dokončenídíla
podle ust. č|. lll této smlouvy.
4. Objednatel není oprávněn až do předání díla dílo užívat.Při porušení povinnosti dle předchozí věty Objednatelem či 3. osobou
nenese Zhotovitel odpovědnost za jakoukoliv újmu Objednateli či 3. osobě způsobenou nepředaným dílem,

vl. povinnosti zhotovitele
1.

Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci díla veškeréprávní předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
protipožárnípředpisy, jakož i postupovat
postupy.

s řádnou odbornou péčía dodržovat všechny technické

a

normy (ČSN) a doporučené

Zhotovitel provede jednotlivé dodávky otvorových výpIní včetně příslušenstvía jejich montáž najednou a plynule, umožní-lito
konkrétnípodmínkyna místě realizace díla.

3.

4.

E

Zhotovitel se dále zavazuje k řádnému vedení montážního, resp. stavebniho deníku, a každý den je předkládat k podpisu
Objednateli; v pochybnostech se má za to, že za Objednatele můžebýt k plnění této povinnosti oprávněn zaměstnanec nebo
smluvní paftner, popřípadě osoba auiorizovaná podle zvláštních předpisů.
Převzetí konkrétní nemovitosti (stavby) k realizaci díla bude na základé výslovné dohody smluvních stran realizováno výhradně
písemným zápisem v montážnímdeníku vedeném Zhotovitelem, kteryi podepíšíosoby oprávněné jednat jménem smluvních stran.
Jde-li o novostavbu nebo o takovou stavbu, pro nížpříslušný právní předpls určuje povinnost vést stavební deník, musí být převzetí
zaznamenáno stejnou formou i ve stavebním deníku.
Řádně potvrzené (akceptované) záznamy ve stavebním deníku týkající se upřesněníjednotlivých požadavků na realizaci díla, termínu
a podobně se považujíza písemnou změnu této smlouvy.

vll, předání díla
1.

Provedené dílo bude Objednateli předáno na základě písemného předávacího protokolu, ktený podepíšíosoby oprávněnéjednat
jménem Zhotovitele a Objednatele; písemný zápis můžemít iformu několika dílčíchpředávacích protokolů. V předávacím
protokolu budou uvedeny eventuální drobné vady a nedodělky nebránícířádnému užívánídíla spolu s uvedením termínu jejich
od stran ěn í.

2.

Má-li dílo vady bránícíjeho užíváník účelu,pro kteryi je určeno, je Objednatel oprávněn dílo od Zhotovitele nepřevzít; Objednatel
však můžepřevzít díIo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, v souhrnu nebo ve spojení s jinými nebránířádnému
užívánídíla.

J.

Bezdůvodným odmítnutím podpisu předávacího protokolu, ačkoli je dílo jako celek způsobilé k řádnému užíváníse zakládá
nevyvratitelná domněnka oprávněnosti fakturace Zhotovitele zařádné provedení díla, Odmítnutípřevzetí díla má dále za následek
nemožnost uplatněnízáručních vad díla v souladu s ust. čl. lV odst. 2 této smlouvy.

vlll. smluvní pokuty
1.

Pro případ prodlení Objednatele s úhradou faktur vystavených a doručených v sou|adu s ust. čl. ll této smlouvy se smluvnístrany
dohodly, že Zhotoviteli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 %zkonkrétní neuhrazené částky za každý i započatý
den prodlení.

2.

Dojde-li k prodleníZhotovitele s termínem dokončenídíla,dohodly se smluvní strany, Že objednateli vznikne právo na zaplacení
sm|uvnípokutyvevýši 0,05%zdohodnutécenynedokončenéčásti dílazakaŽdý izapoČatýdenProdlenÍ.
lx. ostatní uiednání

Bude-li porušen dohodnutý termín připravenosti nemovitosti (stavby) ze strany Objednatele, montáŽ se bez da|ŠÍhoodkládá o
dobu, která je nutná pro potvrzenínového termínu ze strany Zhotovitele.
2. obě smluvní strany se dále dohodly na tom, že Zhotovitel nebude v prodlení s montáŽÍ po dobu, kdY vlivem Povětrnostních
podmínek (teploty nižšínež -10 stupňů Celsia) nebylo možno montáž začítanebo v jiŽzahájené montáŽi pokraČovat; o dobu
nemožnosti realizace montáže se prodlužuje konečný termín realizace díla a Objednateli nevzniká Právo na smluvníPokutu.
jiŽ zapoČatého díla (naPř. z dŮvodu odstouPení
3. Jestliže objednatel výslovně požaduje po Zhotoviteli přerušení realizace
objednatele od této smlouvy nebo kvůli dodržení jiných termínůstavebních pracÍ\, zavazqe se Objednatel formou PodPisu
předávacího protokolu podle usi. čl. Vll této smlouvy převzít od Zhotovitele namontované prvky vČetně veŠkeréhoPřÍsluŠenstvía
1.

jejich dohodnutou cenu dle cenové kalkulace řádně uhradit.
Vlastnické právo k prvkům tvořící dílo piechází na Objednatele okamžikem zamontování do nemovitosti (stavby). Nedoplatí-li
Objednatel cenu řádně převzatého díla ve sjednaném termínu, je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůčiObjednateli náhradu škody
takto vzniklou.

x, závěrečná ustanovení
Tato smlouva můžebýt změněna pouze na základě dohody Zhotovitele a Objednatele, a to výluČně písemnou formou. Práva a
povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídípříslušnými ustanoveními obČanskéhozákoníku.
výslovný zákaz
2. účlní-tipon1rétníúkon podle této smlouvy osoba nedisponující výslovným oprávněním a zároveň nebude Prokázán
smlouvou.
s
touto
souladu
v
učiněný
o
úkon
zato,že
takový úkon učinit, má,se
1de
a
Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy, nebo v souvislosti s nÍ, budouřeŠitv
rozhodčímřízení před ;eáinym rozhoácem, kteným jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, ČÍsloevidenČníu České
advokátní komory 8780, a pio případ, že by se tento rozhodcem zjakéhokoliv zákonného dŮvodu nestal nebo bY ztratiI zPŮsobilost l<
výkonu funkce rozhodce, jmenuji JUDr. Marka lvičlče,Ph.D., advokáta, čísloevidenční u ČeskéadvokátnÍ komory 1192Ó, Smluvní
5iruny ." také se také dohodIy, žežalobasepodává výhradně na adresu: Sdružení rozhodcŮ, a. s., Ó39 00 Brno, PraŽákova 1008/69,
oÁ
nebo na e-mailovou adresu: rrodatelna@sc]ruzen]rozhodcu.cz. odměna za rozhodčířízení je splatná s podáním žaloby a činí3 z
hodnoty předmětu sporu, nelméně však 3.0O0 Kč (plus přísl. DPH), řízenímůžebýt pouze písemnéa rozhodnutí nemusí obsahovat
odůvodnění. Doručování písómností prosiřednictvím opatrovníka, úřední desky soudu nebo jiného veřejně PřístuPného mÍsta se
1.

n ep o

užije.

xl. ochrana osobních údaiů
].

Zhotovitel zpracováváosobní údajevsouladusNařízenímEvropskéhoparlamentuarady(EU) 2016/679zedne27.dubna201Ó,o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto ÚdajŮ a o zruŠenísměrnice

2.

osobní údaje objednatele jsou zpracovávány pro účelyuzavřenítéto smlouvy, poskytováníplnění, k jejímu ukonČeníaupIatňovánÍ
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J.

/Es.

práv a povinností ze smlouvy.
bulednatet, jehož osobní údaje jsou takto zpracovávány,má právo požadovai od Zhotovitele přístup ke svým osobním ÚdajŮm,
žádat jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, má právo na přenositelnost ÚdajŮ nebo vznést námitku Proti zPracovánÍ.
jeho so ukroméh o
ro ruď Óuleanatel zjistí n Óbo se do mn ívá, že jeh o oso bn í úd aje jsou zpracovávány v rozpo ru s právem n a och ran u
a.s.,
a osobního života, má právo podat stížnostna postup Zhotovitele jako správce, a to písemně na adresu Zhotovitele Rl OKNA

úkolky1055,Bzenec, ásdalnebonakontaktníe-mail Zhotovitelegdpr@ri-okna.czmárovněžprávoobrátitsesestÍŽností

naÚřad

pro ochranu osobních údajů,se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.
o zPracován Í
4, Více informac í o zpracováÁí osobn ích údajůje uvedeno na webových strán kách www.ri-okna.cz v dokumentu lnformace
je
s
rozsahem a
srozuměn
a
Že
seznámil
potvrzuje,
dokumentem
se
s
tímto
Že
osobních údajů.Podpisem této smlouvy objednatel

podmínkami zpracováníjeho osobních údajůze strany zhotovitele.

xll. podpisy smluvních stran

1. Tato smlouva byla vyhotovena alespoň ve dvou originálních stejnopisech a nabývá účinnostidnem svého PodPisu ze

2.

Zhotovitele a Objednatele, z nichž každý obdržíminimálně po jednom.
Zhotovitel iobjednatel prohlašují,žesitutosmlouvupřečetli ažeji uzavřeli svobodněaváŽné,urČitěasrozumitelně,nikoli
nápadně nevýhodných podmínek.
696 81 Bzenec
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Zpracoval: R! Bilina - G1
Obchodní zástupce: Z!atuše Moczerniuková
Kontakt: 777 777 539

Rl OKNA a.s.
út<olt<y

Í.3l<l{l§

,toss

696 81 Bzenec
Česká republika

Dne:22.9.2O22

lč,,60724862
DlČ: CZ6O724862
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č,4626.

karel Menhart

obchodní zastoupení:

Křesín 77
Křesín

Paní

zlatuše Moczerniuková
SUNN

71

Mobil. 724 155 315

E-Mail: obeckresin@seznam.cz

1

418 01 Bílina

Mobil:777 777 539;

Tel: 417 535 232;
E-mail:

;

cENoVÁ NneíDKA
č. MGA0050 / VD
Y ážení obchod ní přáteIé,

děkujeme za Váš zájem a poptávku, kterou jste nám zaslali. Dovolujeme si Vám, předložit cenovou nabídku našich
výrobků z profilového systému:

PONZIO
PONZIO
PONZIO
PONZIO

PE68 - hliníkovéprofily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 68 mm, křídlo okna 76 mm,
PE78N - hliníkovéprofily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm, křídlo okna 86 mm,

SLlDING_í600TT - hliníkovéprofily s přerušeným tepelným mostem - hloubka rámu 160 mm
PE50 - hliníkovéprofily bez přerušeného tepelného mostu - hloubka profilu 52 mm

Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy Rl OKNA a mohou se lišit od zadáni.
Součástíkaždéhohliníkovéhookna/balkónových dveříje podkladový profiI, jehož uýška není součástíníže
uvedených rnýrobních rozměrů! Podkladový profilpro PE68/78N

=

25mm.

Dovolujeme siVám doporučit montáž otvorových uýplní s použitím paropropustných a parotěsných fólii dle ČSN 73

0540-2. Použitítétotechnologie montáže Vám zajistíoptimálnítepelnéa izolačnívlastnostipřipojovacíspáry, která
vzniká mezi otvorou uýplnía stavebním otvorem.
V případě Vašeho zdjmu, kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné
informace.

V případě, že Vás tato cenová nabídka zaujme, volejte prosím svého regionálního obchodního partnera a
dohodněte si zaměření zakázky (kontakty také naleznete na: http:i/www.ri-okna.czlkontaktv/) . Pracovník
obchodního odděleníVás seznámí s nejbližšímmožným termínem dodání, resp. montáže.
Věnujte prosím mimořádnou pozornost technickému popisu každépozice

a popisu fyzikáIního jevu DILATACE PRoFlLŮ l

erexr "BI-METAL"

(viz textace na konci CN).

Na případné reklamace po podpisu této CN nebude brán zřetel.
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Pohled:
Systém:

venkovní pohled

Křídlo:

bez křídla PE68
2* 6765 křídlo VD ven 95/68

lso

ll]il
]li]
l]_r]

132872,00 Kó

varianta:

Barva:
Těsnění:
Kování:
kř. profil
1 F
2 6765
á óZOS
pole výplň
\ ,l piánibel

""u

,,,no

1

132 872,00 Kč

PE68
Hl

66

+

práh 20mm

int.RAL8001MAT/ext.RAL800,1MAT

černé/černé
Siegenia (Ponzio)
klika

Pevné bez křídla
VD levé štulp
1O50 VD pravé klika,koule/l -bodový

Clearlite 4/16/lplus Top

1

,1 4/Chromatech

+

e1,owíraě

ultra černá (RAL 9004)Ug=

.,l0

2.1 panel RAL 24mm pouze p,o |E99, 9p=1,99
3.1 lanel RAL 24mmpouze pro PE50, Up=1,50
Zaskt.lišty: STANDARD +
Odvodnéní: dopředu

Průchod : š. 700 ( 1460 ) x v. 2100mm!!!
Parametry dle křídel:

3 Samozavírač TS 4000 s aretací
á Ěiárti"r.y zámek 6_12V AC/DC s mechanickým
'1600 x 2980 mm
Rozměr:

1x

2

odblokováním

9,71 hod.

0,00 Kč

0,00 Kč

1ks

0,00 Kč

0,00 Kč

A7 Výrobní čas

1x

3

Přehled:

9,160 m

Obvod
počet skel
počet oken

3ks
1ks

A4 Obvod bez spojů

9,160 m

A6 Plocha oken
1 x 3,40 m2 Plocha skel

4,77 mz
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,l32 872,00 Kč

Suma položek

-57 135,00

Sleva
Mimořádná sleva
Montáž
Demontáž - plastová VD
Montáž samozavírače
suma netto

-11 361,00
6 200,00
4 300,00

2t,00

DPH

450,!q
75 326po
o/o

15 818,46

9L L44,46Ké

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitřjsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou
znázorněny při pohledu zvenku.

.

Doprava uýrobků je v ceně montáže.

.

Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření,

Vysvětlivky:

o
S
sP
VD
klika-klika +FAB@ G.S.o.
oS

otevíravésklopné okno
otevíravéokno
sklopné okno

sklopně posuvné balkonové dveře
vstupní dveře
balkónové dveře (oboustranná okenní klika + FAB@ pod/nad klikou)

garance stavebního otvoru

Termín oooÁtlÍl a-8 ddnů od podpisu smlouvy resp. uhrazení zálohy. Uvedený termín
dodání závisí na naplněnosti v,ýrobý a skutečný termín dodání je nutné si ověřit, nebo si ho
nechat potvrdit pracovníky obchodního oddělení ve Bzenci divize AL.
S ohledem na aktuální sIožitou situaci s dostupností výrobních materiálů mŮže dojít
ke změně už dříve potvrzeného termínu dodání. Právo na takovou změnu si
vyhrazujeme, zároveň se zřeknutím se odpovědnosti za nedodrženípodmínek Vaší

smlouvy/objednávky.

- počátek montáže je podmíněn dořešením rnýkresové dokumentace, stavební připravenosti.
- Tato cenová nabídka má platnost 14 dní.
- Před nirobou bude provedeno bezplatné zaměření.

Zárukyl
Zhotovitel poskytuje záručnídobu

:
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- Na dodávané otvorové výplně a montáž v délce 60 měsítrů.
- Na dodávku příslušenstvínevyrobeného Zhotovitelem (subdodávka) v délce 24 měsku.
- Na pohyblivé částia elektrickézařízení v délce 24 měsíců.

pro htadký průběh dodávky si Vás dovolujeme upozornit na některé skuteČnosti:
1/ V případě objednávky montážníchpracíje nutné předložit půdorysné a pohledové stavebníýkresy, pokud se

jedná o novostavbu. Cena montážeje stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule, bez přeruŠenívinou
stavební nepřipravenosti, a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele můžemít za následek
zvýšeníceny montáže, Náklady na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.
2| V případé, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na rnirobky, nikoliv na funkčnost po zabudovánÍ.
3/ po montážia následujícíchzednických prackh objednatele je nutno zabezpeČitČistotukovánía odtokorných
drážek v dolníčáďi rámu,
4/ po montáži a následujícíchzednických pracítrh je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou fólii (pokud byla
vyžádána objednatelem), nejpozději však do 1měsíce ode dne montáže.
5/ Pro spolehliuý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl Lxza 6 měsí,.rů kompletnípromazánía případné
utaženíuvolněných šroubů.
6/ Cena montáže neobsahuje montáž parapetů anijiného příslušensW| dále neobsahuje cenu demontáŽe, likvidace,
zednického zapravení ani jiných prací, pokud ýto položky nejsou uy'slovně obsaženy v konečnérekapitulaci. Podle normy
čstrt z+ 6077:2018 okna a vnějšídveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie,
montáŽe Vám zajistí
které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie
otvorem. V
připojovací
výplnía
stavebním
vzniká
mezi
otvorovou
která
spáry,
optimálnítepelné a izolačnívlastnosti
případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáŽe podají podrobné informace.
Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí
s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere rnislovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci
otvorouich výplní v souladu s normou Čsru Z+ 6077:2018 Okna a vnějšídveře - požadavky na zabudovánI objednatel je s
možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla

bez

paropropustných a parotěsných fólií souhlasÍ,

Montáží se rozumí:
- Zaměřenískutečných rozměrů na realizované stavbě.

- Demontážíse rozumívybourání původníchoken, vnitřní,ch parapetů, venkovních parapetů (v případě že to
zákazník požaduje) a odnos na určenémísto (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.),
- Zamontování výrobků do připravených oworů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou
pěnou).
- Osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS fie-li předmětem cenové nabídky).
- Seřízení rnýrobků k jejich plné funkčnosti.
- Kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže.
- pokud zákazník nemá ve smlouvě zed,zapravení, parapety venkovní i vnitřní se nemontujÍ, pouze se dodajÍ.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže, nutno samostatně objednat.

Zednickým zapravením vnitřním se rozumí;
- Zapravenívnitřních špalet v provedenídle dohody s objednatelem.
- Montáž vnitřních parapetů v případě že jsou objednány včetně zednického zapravení.

- Zapravení prahu dveří v jeho nejbližšímokolí z interierové strany samonivelaČní hmotou a podbetonování prahu.
- Montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a
není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou).
- při montáží venkovních parapetů je spára mezi kfikou parapetu a stávající omítkou utěsněná tmelem.
- V ceně zednického zapravení není likvidace odpadu.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Povrchovou úpravu na vyzdívku je možno provádět až t,ýden po předání zakázky.

Zednickým zapravením venkovním se rozumí:
- Zapravení venkovních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.

Likvidací odpadu se rozumí:
- Odvoz rámů, křídel, suti,

- Likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontážív případě že není nasmlouvano jinak.

Výměna vzduchul

pro zajištěnísprávné funkce výplní oWorů podle Vyhlášky 26Bl2009Sb., části čtvrté,§26, odstavce 3) je nutné zajistit ochranu
před hlukem tím, že jsou otvory v uzavřeném stavu, ale zároveň zajistit dostatečný přísun čerstvéhovzduchu. NenÍ-li projektem

Nabídka , ,o:o'ootíÍ D,22sloz2

následujícími stavebními úpravami řešeno zajištěníuiměny vzduchu 25 m3 za hodinu na jednu osobu v době pobytu osob, je
nutné zajistit výměnu vzduchu otevřením otvorů a vyvětráním vnitřních prostor tak aby byl splněn uvedený poŽadavek. Po dobu
otevření oWorů je ochrana před hlukem dočasně snřena.

,a
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Cha rakteristika povrchovrých úprav:
- prášková barva (komaxitování). odstíny dle RAL (viz www.ral.czhttp://www.ral.czl) standardně v matném provedenÍ. BarvY
RAL 9006 a 9007 mohou mít různou orientaci metalických pigmentů, což je přirozená vlastnost vŠech metaliclgích
barev.

- Anodická oxidace (eloxování) odstín E6 EV1 -

přírodníodstínhliníku. Ostatníodstínydle vzorkovníku.

- Kašírování- laminování pomocí tzv, MBAS fólie (viz www,renol.czhťtp:l/www,renol.czl)
Upozornění:

Výsledný vzhled povrchové úpravy materiálů od různých dodavatelů se můželišit- odstín RAL, Elox

.

DILATACE PRoFILŮ / EFEKT ,,BI_METAL*
při určitých provozních podmínkách rnýrobků s tepelnou izolacía velkých rozměrech se můŽe objevit náhodně nepřízniYý fYzikální
jev sestávajícíse z průhybu profilů křídla,
Soubor spouštěčůnežádouckh vychýlení profilů
- tmavé barvy profilů
- montáž konstrukce na jižnínebo jihozápadní straně budovy
- vystaveníuirobku přímémuslunéčnímuwětlu (bez střechy či přístřešku v souladu s platnými právními předpisy t'ýkajír.rími se
stíněníbudov nebo stínění stromy)
- rnýplně konstrukce v tmavé barvě
ohýbání profilů je důsledkem nerovnoměrného rozšiřování vnějšícha vnitřních profilů díky jejich rŮzné teplotě.
Pravděpodobnost výskytu tohoto jevu se zvyšuje se zlepšením tepelné izolace profilů,
trtejvětŠíodchylka nastává v hodiňách maximálního slunečníhozáření. V následujících hodinách se profily vrátído svého
původníhotvaru.
Aby se snížiljev tepelné deformace křídel, je třeba minimálně odstranit jeden z uiŠeuvedených faktorŮ,
:

Blower door test
objednatel bere na vědoml že před provedením blower door testu je nutné namontované prvky nechat zhotovitelem seřÍ,Cit.
seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli Částku ve
v,ýši 1,o00,- Kč za seřízeníprvkůnebo částku ve v,ýši 1,500,- Kč v případě seřízeníprvkůa účastitechnikazhotovitele při blower
door testu, a to se splatností 14 dnů ode dne vystavení faktury, Objednatel je povinen informovat zhotovitele o poŽadavku na
seřízení prvků 14 dnů před předpokládaným termínem provádění blower door testu,

vEšKERÉINFoRMAcE

rÝmlícísE cENovÉ NABíDKv vyŘIzuJE

_

váš obchodník.

DALšÍ INFoRMAcE uůžeposryrNouTl

- Smluvní podmínky vyřizuje: Váš regionálníobchodní partner
- Montáže a reklamace; Váš regionální obchodní paftner
žáaáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY, popř, jejídoplněnía upřesněnÍ. Jakákoliv změna v

zadání pouzavření Smlouvyodílo(Kupní smlouvy)mázanásledekposunutí

smluvníhotermínuavyvolánívícenákladŮ.

Na základě dohody společnosti RI OKNA a.s. a objednateleje podpis této cenové nabídky povaŽován za uzavření přísluŠné
smlouvy (kupní nebo o dílo), přičemžspolečnosti RI OKNA a.s. vzniká dnem podpisu povinnost zde specifikované hliníkovéprvkY
vyrobit, dodat a případně namontovat. Tato cenová nabí,Cka se v případě uzavření příslušnésmlouvy v písemné formě stane její
nedílnou součástí.

V Bílině dne
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Za objednatele

Za RI OKNA a.s.

6968í Bzenec
232, wwwri-okna.cz
DlČ: cZ60724862

OBEC rŘBsÍN
rŘpsíN rl

4l0 02 LoVoSieĚ
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