
Zmluva o dielo č /2017 t y • 0 f<?~ 

uzavretá podľa § 536 a nasl.zákona č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka o vykonaní stavebného diela 

( ďalej len „ Zmluva " ) 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
So sídlom: 
Konajúci: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

( ďalej len „ Objednávateľ 

a 

Zhotoviteľ: 
Sídlo : 
Zastúpený : 
IČO : 
DIČ : 
DIČ DPH: 
Zapísaný: 
( ďalej len „ Zhotoviteľ " ) 

I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1. Podkladmi pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva" ) sú: 
Súťažné podmienky a podklady súťaže na výber zhotoviteľa, spracované objednávateľom (ďalej len 
„súťažné podmienky") 
Cenová ponuka zhotoviteľa do súťaže zo dňa 2.5.2017, vrátane výpisu prvkov (ďalej len „ponuka 
zhotoviteľa") 

1.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že: 

a) sa oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizáciou predmetu tejto zmluvy, 
b) predmet tejto zmluvy je mu jasný a na základe svojej odbornej spôsobilosti technického vybavenia a personálu, 
ktorý má k dispozícií, je schopný ho vykonať riadne, kompletne a na požadovanej odbornej úrovni v súlade s platnými 
právnymi normami a STN a v tejto zmluve dohodnutými lehotami, termínmi a v požadovanej kvalite. 

1.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vyhotovením diela tretiu osobu. 

II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo: „MŠ Lipnická ul. č. 417/72 Dunajská Lužná -
výmena okien a parapetov,, a to v rozsahu Cenovej ponuky predmetu diela vrátane výpisu prvkov, ktorá tvorí 
prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. 

. Materská škola 
Brezová 738/27, 900 42 Dunajská Lužná. 
Milka Hubertová- riaditeľka 

.VÚB-Bratislava, pobočka Šamorín 

.SK70 0200 0000 0016 2810 2656 

.3181 66 73 
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2.2. Dielo zhotoviteľ vyhotoví na budove so súpisným a orientačným číslom 417/72, nachádzajúcej sa na pozemku 
reg. „C" pare. č. 156/13 v k. ú. Nová Lipnica (ďalej len „dielo"), vedenej Okresným úradom Senec na LV č. 740, ktorá 
je vo vlastníctve objednávateľa. 

2.3. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele znáša zhotoviteľ a prechádza na objednávateľa odovzdaním 
a prevzatím celého dieia. 

2.4. Predmetom zmluvy a záväzkom zhotoviteľa pri zhotovovaní diela uvedeného v bode 2.1 sú ďalšie plnenia 
zhotoviteľa, najmä: 
a) vedenie montážneho denníka a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, 
b) nakladanie s odpadmi vzniknutými v súvislosti so zhotovovaním diela vrátane ich likvidácie, a to v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, 
c) obstaranie a predloženie dokladov o kvalite materiálov, výrobkov a konštrukcií zabudovaných a použitých v rámci 
zhotovovania diela, ako jeho súčasť, v súlade so stavebným zákonom, zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými 
súvisiacimi právnymi normami a právnymi predpismi, 
d) dodržiavanie príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zaistenia bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a súvisiacich predpisov, 
stavebného zákona a súvisiacich predpisov, zákona o životnom prostredí, zákona o odpadoch, zákona o ovzduší, 
zákona o vodách, zákona o energetike, zákona o telekomunikáciách, zákona o požiarnej ochrane, zákona o 
pozemných komunikáciách, zákona o premávke na pozemných komunikáciách a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov, všeobecne záväzných noriem miestnej samosprávy, STN a iných technických predpisov 
súvisiacich so zhotovovaním diela, i) stráženie staveniska, 
e) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v jeho okolí, v pracovnom páse mimo staveniska a v jeho okolí a na 
prístupových komunikáciách, 
f) uzavretie zmluvy na poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri zhotovovaní diela počas celého 
obdobia jeho zhotovovania (ďalej len „zmluva o poistení zodpovednosti za škodu"), 
g) ďalšie činnosti a povinností súvisiace so zhotovením diela, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov, 

2.5 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela uvedeného v bode 2.1 a 2.2. sú záväzne stanovené typmi 
materiálov, výrobkov, konštrukcií, prípadne iných dodávok, prác a výkonov definovaných v odsúhlasenej cenovej 
ponuke zo dňa 2/5/2017, ktorá tvorí prílohu č. 1 zmluvy a touto zmluvou. 

III. 
Čas plnenia , podmienky vykonania diela a jeho odovzdanie 

3.1.Zhotoviteľ je povinný uskutočniť predmet zmluvy v rozsahu uvedenom včl . II bod 2.1. a 2.2. tejto zmluvy do 
14/8/2017. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou diela do troch pracovných dní od dňa odovzdania staveniska. 

3.2. Počas zhotovovania diela poskytne objednávateľ zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie spočívajúce v: 
a) odovzdaní staveniska do 5 dní od uzavretia tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu preberací protokol 
b) zabezpečení výkonu technického dozoru objednávateľa počas celej doby zhotovovania diela. 

3.3 K začatiu aktu odovzdania a prevzatia staveniska podľa bodu 3.2. je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi 
jedno vyhotovenie overenej kópie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu uzavretú na obdobie uvedené v bode 
3.1, 

3.4 Technický dozor objednávateľa bude počas celej doby zhotovovania diela: 
a) kontrolovať vecný a časový postup v zhotovovaní diela a súlad zhotovovaného diela s cenovou ponukou vrátane 
výpisu prvkov, podmienkami podľa tejto zmluvy, 
b) oprávnený sledovať denné zápisy zhotoviteľa v montážnom denníku , pripájať k nim svoje upozornenia na 
nedostatky zhotoviteľa zistené pri zhotovovaní diela, ako aj vznášať na zhotoviteľa pokyny súvisiace s postupom, 
kvalitou a rozsahom zhotovovaného diela, 



3.5.Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť termín začatia a ukončenia o počet dní, v ktorých zhotoviteľ dielo 
nevykonával pre nepriaznivé poveternostné podmienky, dážď, silný vietor, krupobitie, búrky a pod. ), ktoré budú 
počas realizácie diela presne vyznačene v montážnom denníku s podpisom zástupcu objednávateľa. 

3.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať zmenu v zhotovovaní diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa a dodatku k zmluve, ktorým dôjde k tejto zmene v zhotovovaní diela, pričom všetky zmeny 
materiálov, výrobkov a konštrukcií a iné zmeny diela musia kvalitatívne zodpovedať STN a energetickým 
štandardom. 

3.7. Odovzdávanie a preberanie dokončeného diela po jeho riadnom zhotovení sa uskutoční na preberacom konaní 
v mieste stavby, ktoré sa uskutoční na základe predchádzajúcej písomnej výzvy zhotoviteľa adresovanej 
objednávateľovi; zhotoviteľ doručí písomnú výzvu tak, aby preberacie konanie celého diela sa ukončilo najneskôr v 
deň uplynutia lehoty uvedenej v bode 3.1. tejto zmluvy. 

3.8. K začatiu preberacieho konania riadne zhotoveného diela, predloží zhotoviteľ objednávateľovi tieto doklady: - -
certifikáty / prehlásenia o zhode výrobkov - okien, kovania a skiel. 

3.9.Objednávateľ 
a) neprevezme také dielo, ktoré je zhotovené v rozpore so špecifikáciou podľa cenovej ponuky a výpisu prvkov 
b) nepokračuje v preberacom konaní, ak zhotoviteľ nepredložil všetky náležitosti uvedené v bode 3.8.tejto zmluvy. 

3.10. Ak nastane skutočnosť uvedená v bode 3.8. a 3.9. písm. a), preberacie konanie diela sa zopakuje v náhradnom 
termíne. O tejto skutočnosti spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej objednávateľ uvedie dôvody, pre ktoré dielo 
neprevzal a podmienky, za ktorých ho v budúcnosti preberie a v ktorej zároveň zhotoviteľ uvedie svoje stanovisko k 
dôvodom neprevzatia diela a po dohode s objednávateľom aj termín opakovaného preberacieho konania, ktorý 
nemôže byť dlhší ako 30 dní od neúspešného preberacieho konania. 

3.11. Po ukončení preberacieho konania celého diela, po vyprataní zariadenia staveniska, ako aj na základe výsledku 
z obhliadky vyprataného a vyčisteného staveniska, spíšu zmluvné strany zápisnicu o ukončení diela, ktorej podpísanie 
zodpovednými zástupcami zmluvných strán bude oprávňovať zhotoviteľa predložiť objednávateľovi faktúru za dielo. 

3.12. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady na zhotovovanom diele, ktoré vyplynú z preberacieho konania bez 
zbytočného odkladu v lehote dohodnutej s objednávateľom, pričom ak nedôjde k dohode, tak najneskôr do 
pätnástich (15) dní od ich zistenia v preberacom konaní. 

IV. Cena diela 

4.1. Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhl. MF SR 
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, po dôkladnom sa oboznámení zhotoviteľa s východiskovými 
podkladmi. 

4.2.Celková cena diela je vo výške 18.713,40€, slovom osemnásťtisícsedemstotrinásť EUR a štyridsať centov bez 
DPH 

4.3. Cena za dielo s DPH je vo výške 22.456,08€, slovom dvadsaťdvatisícštyristopäťdesiatšesť EUR a osem centov 

4.4. Cena za dielo uvedená v bode 4.2. a 4.3. tohto článku je konečná a zhotoviteľ nie je oprávnený ju zvýšiť. 

4.5. V cene diela nie je započítaná cena za montáž, použitie a demontáž lešenia. V prípade, ak z okolností vyplynie 
nevyhnutnosť jeho použitia, zhotoviteľje povinný o tejto skutočnosti vopred informovať objednávateľa a dohodnúť 
podmienky jeho použitia, vrátane ceny. 

4.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ vyčlenil na potrebu použitia lešenia počas realizácie diela, sumu 
maximálne vo výške 750 EUR vrátane DPH. 



Platobné podmienky 

5.1. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavky z ceny za vykonanie diela. 

5.2. Cenu za dielo uhradí objednávateľ bankovým prevodom na účet zhotoviteľa, a to na základe faktúry 
s náležitosťami daňového dokladu do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

5.3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len v rozsahu skutočne realizovaného diela, písomne potvrdenej 
objednávateľom, maximálne do výšky podľa čl. IV bod 4.2. a 4.3. tejto zmluvy. V prípade, ak nastanú okolnosti 
uvedené v čl. IV, bod 4.5. je zhotoviteľ oprávnený vo faktúre vyfaktúrovať použitie lešenia ako samostatnú položku. 

5.4. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do 14 dní odo dňa potvrdenia súpisu vykonaných prác technickým dozorom 
objednávateľa, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry. 

5.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov 
a nebude obsahovať súpis vykonaných prác potvrdených technickým dozorom, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť 
zhotoviteľovi. Vtákom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi 
začína plynúť nová 14 dňová lehota splatnosti. 

VI. 
Záručná doba 

6.1. Záručná doba zhotoveného a odovzdaného diela je 60 mesiacov. 

6.2. Záručná doba diela začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela na preberacom konaní uskutočnenom podľa 
tejto zmluvy. 

6.3. Zhotoviteľ ručí za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté podľa tejto 
zmluvy zodpovedajúce technickým normám a predpisom, že zhotovené dielo bude bez vád, ktoré by rušili alebo 
znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k určeným účelom, t.j. že zhotovené dielo bude mať počas celej 
záručnej doby vlastnosti preukázané zhotoviteľom objednávateľovi na úspešne ukončenom preberacom konaní. 

6.4. Na základe písomnej reklamácie objednávateľa je zhotoviteľ povinný na svoje náklady a bez zbytočného odkladu 
v lehote do 10 dní od oznámenia vady zhotoviteľovi, odstrániť počas záručnej doby reklamované vady diela. 

6.5. Ak sa preukáže zodpovednosť zhotoviteľa za skryté vady počas záručnej doby, je zhotoviteľ povinný v súlade s § 
373 a nasl. Obchodného zákonníka nahradiť objednávateľovi aj prípadnú z takéhoto titulu vzniknutú škodu. 

VII. 
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

7.1.Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za dielo uvedenej v 
bode 4.2. tejto zmluvy za každý deň omeškania: 
a) ak sa zhotoviteľ omešká so začatím prác o viac ako 3 pracovné dni po odovzdaní staveniska 
b) ak sa zhotoviteľ omešká s riadnym dokončením diela, t.j. s ukončením úspešného preberacieho konania celého 
diela v termíne uvedenom v bode 3.1 
c) s odstránením prípadných vád na zhotovenom a odovzdanom diele, ktoré vyplynú z preberacieho konania v 

termíne a za podmienok uvedených v bode 3.12. 

7.2 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty vyúčtovanej podľa bodu 7.1 je 14 dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie 
zhotoviteľovi. 

7.3.Zaplatenie zmluvnej pokuty, vyúčtovanej zhotoviteľovi podľa bodu 7.1 nezbavuje zhotoviteľa povinnosti 
zaplatiť objednávateľovi všetky škody, ktoré objednávateľovi vznikli z viny zhotoviteľa počas zhotovovania diela, 
ako aj v súvislosti s omeškaním zhotoviteľa s plnením záväzkov, ku ktorým sa zhotoviteľ podľa tejto zmluvy 
zaviazal. 



7.4. Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, zhotovíte!'je oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z 
omeškania platieb v minimálnej výške stanovenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

89.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia na web stránke objednávateľa. 

8.2. Prílohami k tejto zmluve sú: 
a) príloha č. 1 - Cenová ponuka vrátane výpisu prvkov 
b) príloha č. 2 - Poistná zmluva zodpovednosti za škodu 

8.3. Ostatné právne vzťahy výslovne zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o každej zmene týkajúcej sa plnenia predmetu zmluvy alebo 
o okolnostiach, ktoré môžu ohroziť plnenie predmetu zmluvy. 

8.5. Zmluvné strany sa zaväzujú pokúsiť urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým 
vzájomnou dohodou. Na súdne konanie v sporových veciach sú príslušné súdy Slovenskej republiky. 

8.6. Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 2 
rovnopisy. Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy. 

8.7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť zmluvu prejavili slobodne 
a vážne. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

V Dunajskej Lužnej, dňa 22. 06. 2017 dňa . ňa M i -
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Objednávateľ lóviteľ 



EKOSTAV - AB, s.r.o. 
výroba plastových okien a dverí 
Kračanská 40, 929 01 Dunajská Streda 
Číslo ponuky: L-45361 

Dátum: 02.5.2017 
1. Pozícia: / I 
0028 Plastové okno 

Cena za kus: 275.07 € 
Šírka/Výška: 980 / 2570 mm 

Množstvo: 2 ks 
Profily: GEALAN S 8000 1Q 

Okenné profily 6-komorové 
Farba: biela 

Šírka prof. kombinácie: 117 mm 
Svetlosť pozície: 848 x 2438 mm 

Kovanie: MACO MULTIMAT1C 
Sklo: Ug=0.6 - Low-e 4mm -12 - Float číry 4mm - 12 - Low-e 

4mm Ug=0,6 W/m2K (trojsklo) 

- dolná čast - CONEX, bezpečnostné sklo. - dolné krídlo - kľučka so zámkom 
Súčasťou ceny ďalej je: Množstvo: Celková cena: 
Parapet vonkajší AL Imm biely S.240mm 1000.00 mm 9.07 € 
Parapet vnút.PVC biely š.300mm 1000.00 mm 8.48 € 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 6.05 € 
Biely, ved. Biela 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 6.05 € 
Biely, ved. Biela 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 10.78 € 
Biely, ved. Biela 

Cena vrátane doplnkov: 315.50 € Cena celkom: 631.00 € 



EKOSTAV - AB, s.r.o. 
výroba plastových okien a dverí 
Kračanská 40, 929 01 Dunajská Streda 
Číslo ponuky: L-45361 

Dátum: 02.5.2017 
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2. Pozícia: / 2 
0028 Plastové okno 

Cena za kus: 277.10 € 
Š Írka/Výška: 980 / 2570 mm 

Množstvo: 4 ks 
Profily: GEALAN S 80001Q 

Okenné profily 6-komorové 
Farba: biela 

Šírka prof. kombinácie: 117 mm 
Svetlosť pozície: 848 x 2438 mm 

Kovanie: MACO MULTIMATIC 
Sklo: Ug=0,6 - Low-e 4mm -12 - Float číry 4mm - 12 - Low-e 

4mm Ug=0,6 \V/m2K (trojsklo) 

- dolná čast - CONEX, bezpečnostné sklo. - dolné krídlo - kľučka so zámkom 
Súčasťou ceny ďalej je: Množstvo: Celková cena: 
Parapet vonkajší AL lrara biely š.240mm 1000.00 mm 9.07 € 
Parapet vnúl.PVC biely š.300mm 1000.00 mm 8.48 € 
Protihmyzová sieťka: Okenná, pevná extrudovaná 19x8, Biela 1.00 ks 12.87 € 
Žalúzie: Žalúzia 1SSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 6.05 € 
Biely, ved. Biela 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 6.05 € 
Biely, ved. Biela 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celolieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 10.78 € 
Biely, ved. Biela 

Cena vrátane doplnkov: 330.40 € Cena celkom: 1321.60 € 



EKOSTAV - AB, s.r.o. 
výroba plastových okien a dverí 
Kračanská 40, 929 0) Dunajská Streda 
Číslo ponuky: L-45361 

Dátum: 02.5.2017 
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3. Pozícia: / 3 
0028 Plastové okno 

Cena za kus: 277.00 C 
Šírka/Výška: 980 / 2570 mm 

Množstvo: 4 ks 
Profily: GEALAN S 8000 IQ 

Okenné profily 6-komorové 
Farba: biela 

Šírka prof. kombinácie: 117 mm 
Svetlosť pozície: 848 x 2438 mm 

Kovanie: MACO MULTJMATTC 
Sklo: Ug=0,6 - Low-e 4mm - 32 - Float číry 4mm -12 - Low-e 

4mm Ug=0,6 W/m2K (trojsklo) 

- dolná čast - CONEX, bezpečnostné sklo. - dolné krídlo - kľúčka so zámkom 
Súčasťou ceny ďalej je: Množstvo: 
Parapet vonkajší AL 1 mm biely i>.240mm 1000.00 mm 
Parapet vnút.PVC biely š.300mm ] 000.00 mm 
Protihmyzová sieťka: Okenná, pevná extrudovaná 19x8, Biela i.00 ks 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 
Biely, ved. Biela 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 
Biely, ved. Biela 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 
Biely, ved. Biela 

Cena vrátane doplnkov: 330.30 € 

Celková cena: 
9.07 e 
8.48 € 

12.87 € 
6.05 e 

6.05 € 

10.78 € 

Cena celkom: 1321.20 € 



EKOSTAV - AB, s.r.o. 
výroba plastových okien a dverí 
Kračanská 40, 929 01 Dunajská Streda 
Číslo ponuky: L-45361 
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Dátum: 02.5.2017 
4. Pozícia: / 4 
0028 Plastové okno 

Cena za kus: 275.07 € 
Šírka/Výška: 980 / 2570 mm 

Množstvo: 2 ks 
Profily: GEALAN S 8000 1Q 

Okenné profily 6-komorové 
Farba: biela 

Šírka prof. kombinácie: 117 mm 
Svetlosť pozície: 848 x 2438 mm 

Kovanie: MACO MULT1MAT1C 
Sklo: Ug=0,6 - Low-e 4mm -12 - Float číry 4mm - 12 - Low-e 

4mm Ug=0,6 W/m2K (trojsklo) 

- dolná čast - CONEX, bezpečnostné sklo. - dolné krídlo - kľučka so zámkom 
Súčasťou ceny ďalej je: Množstvo: 
Parapet vonkajší AL 1 mm biely š.240mm 1000.00 mm 
Parapet vnúl.PVC biely š.300mm 1000.00 mm 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 
Biely, ved. Biela 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 
Biely, ved. Biela 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celolieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 
Biely, ved. Biela 

Cena vrátane doplnkov: 315.50 € 

Celková cena: 
9.07 € 
8.48 € 
6.05 € 

6.05 € 

10.78 € 

Cena celkom: 631.00 € 
5. Pozícia: / S 

Jednodielne okno 

Šírka/Výška: 1190 / 870 111111 

Cena za kus: 100.71 € 

Množstvo: 2 ks 
Profily: GEALAN S 8000 IQ 

Okenné profily 6-komorové 
Farba: biela 

Šírka prof. kombinácie: 117 mm 
Kovanie: MACO MULTIMAT1C 

Sklo: Ug=0,6 - Low-e 4mm - 12 - Float číry 4mm - 12 - Low-e 
4 mm Ug=0,6 W/m2K (trojsklo) 

Súčasťou ceny ďalej je: Množstvo: Celková cena: 
Parapet vonkajší AL lmm biely š.240mm 1200.00 111111 10.94 € 
Parapet vnút.PVC biely Š.300mm 1200.00 mm 10.35 € 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 7.70 € 
Biely, ved. Biela 

Cena vrátane doplnkov: 129.70 € Cena celkom: 259.40 € 



výroba plastových okien a dverí 
Kračanská 40, 929 01 Dunajská Streda 
Číslo ponuky: L-45361 

Dátum: 02.5.2017 
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6. Pozícia: / 6 
Jednodielne okno 

Cena za kus: 105.93 € 
Šírka/Výška: 1190/870 mm 

Množstvo: 6 ks 
Profily: GEALAN S 8000 1Q 

Okenné profily 6-komorové 
Farba: biela 

Šírka prof. kombinácie: 117 mm 
Kovanie: MACO MULT1MATIC 

Sklo: Ug=0,6 - Dubová kôra číra 4mm - 12 - Float číry 4mm -
12 - Low-e 4mm Ug=0,6 W/m2K (trojsklo) 

Súčasťou ceny ďalej je: Množstvo: 
Parapet vonkajší AL lmm biely š.240mm 1200.00 mm 
Parapet vnút.PVC biely š.300mm 1200.00 mm 
Protihmyzová sieťka: Okenná, pevná extrudovaná 19x8, Biela 1.00 ks 

Cena vrátane doplnkov: 136.90 € 

Celková cena: 
10.94 € 
10.35 € 
9.68 € 

Cena celkom: 821.40 € 
7. Pozícia: / 7 
Jednodielne okno 

Cena za kus: 104.41 € 
Šírka/Výška: 1190 / 870 mm 

Množstvo: 2 ks 
Profily: GEALAN S 8000 IQ 

Okenné profily 6-komorové 
Farba: biela 

Šírka prof. kombinácie: 117 mm 
Kovanie: MACO MULTIMATIC 

Sklo: Ug=0,6 - Dubová kôra číra 4mm - 12 - Float číry 4mm -
12 - Low-e 4mm Ug=0,6 W/m2K (trojsklo) 

Súčasťou ceny ďalej je: Množstvo: Celková cena: 
Parapet vonkajší AL 1 mm biely š.240mm 1200.00 mm 10.94 € 
Parapet vnút.PVC biely š.300mm 1200.00 mm 10.35 € 

Cena vrátane, doplnkov: 125.70€ Cena celkom: 251.40 € 



EKOSTAV - AB, s.r.o. 
výroba plastových okien a dverí 
Kračanská 40, 929 01 Dunajská Streda 
Číslo ponuky: L-45361 

Dátum: 02.5.2017 
8. Pozícia: / 8 
Jednodielne okno 

Šírka/Výška: 980 / 1780 mm 
Cena za kus: 146.21 € 

Množstvo: 2 ks 
Profily: GEALAN S 8000 IQ 

Okenné profily 6-komorové 
Farba: biela 

Šírka prof. kombinácie: 117 mm 
Kovanie: MACO MULTIMATJC 

Sklo: Ug=0,6 - Low-e 4mm - 1 2 - Float číry 4mm - 12 - Low-e 
411111i Ug=0,6 W/m2K (trojsklo) 

Súčasťou ceny ďalej je: Množstvo: 
Parapet vonkajší AL 1 mm biely š.240mm 1000.00 mm 
Parapet vnút.PVC biely š.300mm 1000.00 mm 
Protihmyzová sieťka: Okenná, pevná extrudovaná 19x8, Biela 1.00 ks 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 
Biely, ved. Biela 

Cena vrátane doplnkov: 195.00 € 

Celková cena: 
9.07 € 
8.48 € 

16.94 € 
14.30 € 

Cena celkom: 390.0(1 € 

J 
. 6 7 0 . 

9. Pozícia: / 9 
Jednodielne okno 

Šírka/Výška: 870/420 mm 
Cena za kus: 67.96 € 

Množstvo: 3 ks 
Profily: GEALAN S 80001Q 

Okenné profily 6-komorové 
Farba: biela 

Šírka prof. kombinácie: 117 mm 
Kovanie: MACO MULTIMAT1C 

Sklo: Ug=l, J - Drôtosklo 6mm -14 - Low-e 4mm Ug= 1,1 
W/m2K 

- bezpečnostné kovanie 
Súčasťou ceny ďalej je: Množstvo: Celková cena: 
Parapet vnút.PVC biely š.350mm 900.00 mm 9.92 € 
Rozširovací profil 20mm 870.00 mm 3.62 € 

Cena vrátane doplnkov: 81.50 € Cena celkom: 244.50 € 



výroba plastových okien a dverí 
Kračanská 40, 929 01 Dunajská Streda 
Číslo ponuky: L-45361 

Dátum: 02,5.2017 
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10. Pozícia: /10 
Jednodielne okno 

Šírka/Výška: 870/420 mm 
Cena za kus: 28.77 C 

Množstvo: 1 ks 
Profily: GEALAN S 8000 IQ 

Okenné profily 6-komorové 
Farba: biela 

Šírka praf. kombinácie: 66 mm 

Súčasťou ceny ďalej je: Množstvo: 
Parapet vnút.PVC biely š.350mm 900.00 mm 
Vetracia mriežka so sieťovinou - krytka nastaviteľná VM 75-125 KS B - 1.00 ks 
biela 
Vetracia mriežka so sieťovinou - krytka nastaviteľná VM 75-125 KS B - 1.00 ks 
biela 
Dverná výplň: Hb Hladký sendvič biely 1.00 ks 
Rozširovací profil 20mm 870.00 mm 

Cena vrátane doplnkov: 72.60 C 

Celková cena: 
9.92 € 

10.12 € 

10.12 € 

10.05 € 
3.62 € 

Cena celkom: 72.60 € 
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11. Pozícia: / I I 
Jednodielne okno 

Šírka/Výška: 870 / 420 mm 

Profily: GEALAN S 8000 IQ 
Okenné profily 6-komorové 

Farba: biela 
Šírka prof. kombinácie: 66 mm 

Cena za kus: 41.96 € 

Množstvo: 3 ks 

Sklo: Ug=l,l - Drôtosklo 6mm - 14 - Low-e 4mm Ug=l,l 
W/m2K 

Súčasťou ceny ďalej je: 
Parapet vnút.PVC biely š.350mm 
Rozširovací profil 20mm 

Cena vrátane doplnkov: 55.50 € 

Množstvo: 
900.00 mm 
870.00 mm 

Celková cena: 
9.92 € 
3.62 € 

Cena celkom: 166.50 € 



EKOSTAV - AB, s.r.o. 
výroba plastových okien a dverí 
Kračanská 40, 929 01 Dunajská Streda 
Číslo ponuky: L-45361 

Dátum: 02.5.2017 
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12. Pozícia: /12 
0028 Plastové okno 

Cena za kus: 298.37 € 
Šírka/Výška: 980 / 2570 mm 

Množstvo: 4 ks 
Profily: GEALAN S 8000 IQ 

Okenné profily 6-komorové 
Farba: biela 

Šírka prof. kombinácie: 117 mm 
Svetlosť pozície: 848 x 2438 mm 

Kovanie: MACO MULTIMATIC 
Sklo: Ug=0,6 - Bezpečnostné VSG 3.3.1. - 10 - Float číry 4mm 

- 1 2 - Low-e 4mm Ug=0,6 W/m2K (trojsklo) 

- dolné krídlo - kľučka so zámkom. - bezpečnostné kovanie 
Súčasťou ceny ďalej je: Množstvo: 
Parapet vonkajší AJ- 1 mm biely š.240mm 1000.00 mm 
Parapet vnút.PVC biely š.300mm 1000.00 mm 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 
Biely, ved. Biela 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 
Biely, ved. Biela 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 
Biely, ved. Biela 

Cena vrátane doplnkov: 338.80 € 

Celková cena: 
9.07 € 
8.48 € 
6.05 G 

6.05 € 

10.78 € 

Cena celkom: 1355.20 € 



EKOSTAV - AB, s.r.o. 
výroba plastových okien a dverí 
Kračanská 40, 929 01 Dunajská Streda 
Číslo ponuky: L-45361 

Dátum: 02.5.2017 
13. Pozícia: / 1 3 
0028 Plastové okno 

Cena za kus: 288.90 € 
Šírka/Výška: 980 / 2570 mm 

Množstvo: 6 ks 
Profily: GEALAN S 8000 IQ 

Okenné profily 6-komorové 
Farba: biela 

Šírka prof kombinácie: 117 mm 
Svetlosť pozície: 848 x 2438 mm 

Kovanie: MACO MULTIMATIC 
Sklo: Ug=0,6 - Bezpečnostné VSG 3.3.1. - 1 0 - Float čír)' 4mm 

-12 - Low-e 4mm Ug=0,6 W/m2K (trojsklo) 

- bezpečnostné kovanie 
Súčasťou ceny ďalej je: Množstvo: Celková cena: 
Parapet vonkajší AL lmm biely š.240mm 1000.00 mm 9.07 € 
Parapet vnút.PVC biely š.300mm 1000.00 mm 8.48 € 
Protihmyzová sieťka: Okenná, pevná extrudovaná 19x8, Biela 1.00 ks 12.87 C 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 6.05 € 
Biely, ved. Biela 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 6.05 € 
Biely, ved. Biela 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 10.78 € 
Biely, ved. Biela 

Cena vrátane doplnkov: 342.20 € Cena celkom: 2053.20 € 
14. Pozícia: / 1 4 
Jednodielne okno 

Šírka/Výška: 980 / 1780 mm 
Cena za kus: 176.08 € 

Množstvo: 2 ks 
Profily: GEALAN S 8000 IQ 

Okenné profily 6-komorové 
Farba: biela 

Šírka prof. kombinácie: 117 mm 
Kovanie: MACO MULTIMATIC 

Sklo: Ug=0,6 - Bezpečnostné VSG 3.3.1. - 10 - Float číry 4mm 
-12 - Low-e 4mm Ug=0,6 W/m2K (trojsklo) 

- bezpečnostné kovanie 
Súčasťou ceny ďalej je: Množstvo: 
Parapet vonkajší AL lmm biely š.240mm 1000.00 mm 
Parapet vnút.PVC biely š.300mm 1000.00 mm 
Protihmyzová sieťka: Okenná, pevná extrudovaná 19x8, Biela 1.00 ks 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 
Biely, ved. Biela 

Cena vrátane doplnkov: 223.30 € 

Celková cena: 
9.07 € 
8.48 € 

15.37 € 
14.30 € 

Cena celkom: 446.60 € 



výroba plastových okien a dverí 
Kračanská 40, 929 01 Dunajská Streda 
Číslo ponuky: L-45361 

Dátum: 02.5.2017 
15. Pozícia: /15 
Jednodielne okno 

Šírka/Výška: 980 / 1780 mm 
Cena za kus: 176.21 € 

Množstvo: 5 ks 
Profily: GEALAN S 8000 IQ 

Okenné profily 6-komorové 
Farba: biela 

Šírka prof. kombinácie: 117 mm 
Kovanie: MACO MULTIMATIC 

Sklo: Ug=0,6 - Bezpečnostné VSG 3.3.1. - 10 - Float číry 4mm 
-12 - Low-e 4mm Ug=0,6 W/m2K (trojsklo) 

- bezpečnostné kovanie 
Súčasťou ceny ďalej je: Množstvo: 
Parapet vonkajší AL 1 mm biely š.240mm 1000.00 mm 
Parapet vnút.PVC biely š.300mm 1000.00 mm 
Protihmyzová sieťka: Okenná, pevná extrudovaná 19x8, Biela 1.00 ks 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 
Biely, ved. Biela 

Cena vrátane doplnkov: 225.00 € 
16. Pozícia: / 16 
Jednodielne okno - jedáleň 

Šírka/Výška: 1190 / 870 mm 

Celková cena: 
9.07 £ 
8.48 € 

16.94 € 
14.30 € 

Cena celkom: 1125.00 € 

Cena za kus: 116.11 € 

Množstvo: 1 ks 
Profily: GEALAN S 8000 IQ 

Okenné profily 6-komorové 
Farba: biela 

Šírka prof. kombinácie: 117 mm 
Kovanie: MACO MULTIMATIC 

Sklo: Ug=0,6 - Bezpečnostné VSG 3.3.1. - 10 - Float číry 4mm 
-12 - Low-e 4mm Ug=0,6 W/m2K (trojsklo) 

- bezpečnostné kovanie 
Súčasťou ceny ďalej je: Množstvo: Celková cena: 
Parapet vonkajší AL lmm biely š.240mm 1200.00 mm 10.94 € 
Parapet vnút.PVC biely š.300mm 1200.00 mm 10.35 € 

Cena vrátane doplnkov: 137.40 € Cena celkom: 137.40 € 



EKOSTAV - AB, s.r.o. 
výroba plastových okien a dverí 
Kračanská 40, 929 01 Dunajská Streda 
Číslo ponuky: L-45361 

Dátum: 02.5.2017 
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17. Pozícia: /17 
0028 Plastové okno - kuchyňa 

Šírka/Výška: 980 / 2570 mm 
Cena za kus: 254.38 € 

Množstvo: 2 ks 
Profily: GEALAN S 8000 IQ 

Okenné profily 6-komorové 
Farba: biela 

Šírka prof. kombinácie: 117 mm 
Svetlosť pozície: 848 x 2438 mm 

Kovanie: MACO MULTIMATIC 
Sklo: Ug=0,6 - Bezpečnostné VSG 3.3.1 . - 1 0 - Float číry 4mm 

-12 - Low-e 4mm Ug=0,6 W/m2K (trojsklo) 

- dolné krídlo - kľúčka so zámkom. - bezpečnostné kovanie 
Súčasťou ceny ďalej je: Množstvo: 
Parapet vonkajší AL 1 mm biely š.240mm 1000.00 mm 
Parapet vnút.PVC biely š.300mm 1000.00 mm 
Dverná výplň: Hb Hladký sendvič biely 1.00 ks 
Dvemá výplň: Hb Hladký sendvič biely 1.00 ks 
Protihmyzová sieťka: Okenná, pevná extrudovaná 19x8, Biela 1.00 ks 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 
Biely, ved. Biela 

Cena vrátane doplnkov: 335.20 € 

Celková cena: 
9.07 C 
8.48 £ 

19.69 € 
19.93 e 
12.87 € 
10.78 € 

Cena celkom: 670.40 € 
18. Pozícia: /18 
0028 Plastové okno - jedáleň 

Cena za kus: 300.50 € 
Šírka/Výška: 980/2570 mm 

Množstvo: 1 ks 
Profily: GEALAN S 8000 IQ 

Okenné profily 6-komorové 
Farba: biela 

Šírka prof. kombinácie: 117 mm 
Svetlosť pozície: 848 x 2438 mm 

Kovanie: MACO MULTIMATIC 
Sklo: Ug=0,6 - Dubová kôra číra 4mm - 1 2 - Float číry 4mm -

10 - Low-e 6mm Ug=0,6 W/m2K (trojsklo) 

- dolné krídlo - kľúčka so zámkom. - bezpečnostné kovanie 
Súčasťou ceny ďalej je: Množstvo: Celková cena: 
Parapet vonkajší AL 1 mm biely š.240mm 1000.00 mm 9.07 € 
Parapet vnút.PVC biely š.300mm 1000.00 mm 8.48 € 
Protihmyzová sieťka: Okenná, pevná extrudovaná 19x8, Biela 1.00 ks 12.87 € 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 6.05 € 
Biely, ved. Biela 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 6.05 € 
Biely, ved. Biela 
Žalúzie: Žalúzia ISSO ovi. retiazkou, celotieniaca, 408 Biela, krycí pr. 1.00 ks 10.78 € 
Biely, ved, Biela 

Cena vrátane doplnkov: 353.80 € Cena celkom: 353.80 € 



EKOSTAV - AB, s.r.o. 
výroba plastových okien a dverí 
Kračanská 40, 929 01 Dunajská Streda 
Číslo ponuky: L-45361 

Dátum: 02.5.2017 
19. Pozícia: / 19 
Jednodielne okno - wc 

Šírka/Výška: 1190/870 mm 
Cena za kus: 113.43 € 

Množstvo: 3 ks 

. 1190. 

Profily: GEALAN S 8000 IQ 
Okenné profily 6-komorové 

Farba: biela 
Šírka prof. kombinácie: 117 mm 

Kovanie: MACO MULTIMATIC 
Sklo: Ug=0,6 - Dubová kôra číra 4mm - 12 - Float Číry 4mm -

10 - Low-e 6111111 Ug=0,6 W/m2K (trojsklo) 

Súčasťou ceny ďalej je: Množstvo: 
Parapet vonkajší AL lmm biely š.240mm 1200.00 mm 
Parapet vnút.PVC biely š.300mm 1200.00 mm 
Protihmyzová sieťka: Okenná, pevná extrudovaná 19x8, Biela 1.00 ks 

Cena vrátane doplnkov: 144.40 € 

Celková cena: 
10.94 e 
10.35 € 
9.68 e. 

Cena celkom: 433.20 ť 
20. Pozícia: / 20 

Jednodielne okno - wc 
Cena za kus: 113.43 € 

Šírka/Výška: 1190/870 mm 
Množstvo: 2 ks 

Profily: GEALAN S 8000 IQ 
Okenné profily 6-komorové 

Farba: biela 
Šírka prof. kombinácie: 117 mm 

Kovanie: MACO MULTIMATIC 
Sklo: Ug=0,6 - Dubová kôra číra 4mm - 12 - Float číry 4mm -

10 - Low-e 6mm Ug=0,6 W/m2K (trojsklo) 

- bezpečnostné kovanie 
Súčasťou ceny ďalej je: Množstvo: Celková cena: 
Parapet vonkajší AL 1111111 biely Š.240mm 1200.00 mm 10,94 € 
Parapet vnút.PVC biely š.300mm 1200.00 mm 10.35 € 
Protihmyzová sieťka: Okenná, pevná extrudovaná 19x8, Biela 1.00 ks 9.68 € 

Cena vrátane doplnkov: 144.40 € Cena celkom: 288.80 € 



E K O S T a V - \ B , s.r.o. 
v vr c'ľi rii . m okien a dverí Telefón: 031/ 550 6401, 0918-382-162, fax: 

. - 92901 Dunajská Streda E-mail: ekoplast@sionline.sk 
čľs.-: . . L-45361 

Dátum: 02.5.2017 

ľ; í i suma pozícií 12974.20 € 
Z - Základná cena 10780.69 € 

Cena doplnkov 1027.02 e 
Cena žalúzií 691.90 C 
Cena protihmyzových sieťok 474.59 € 

Ekologická likvidácia odpadu O.(K) € 
Cena demontáže + Cena montáže + Cena za murárske práce 5746.70 € 
Cena za dopravu 0.00 € 

Cena bez DPH 18720.90 € 
Základ pre DPH 20,0 % 18720.90 6 
DPH 20,0 % 3744.18 € 
Výsledná cena vrátane DPH 22465.08 C 

Murárske práce zahŕňajú iba murárske výspravky, začistenie okien okolo í palety. Cenová ponuka neobsahuje vedľajšie 
náklady: LEŠENIE + DOMAĽOVANIE OKIEN. 
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