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oKNA _ DVERE _ zlľvlruÉ ZAHRADY _ oKElĺruÝ sERVls.

objednávka č.: 2110024
Zo dňa: 26' 4'2021

Termín dodania: 10' 5.2021

Odberatel'

obec Malý slavkov

Gerlachovská 52

Malý Slavkov 060 01

lČo:gĺgaĺoze , olČ: 2o2o710109

Tel.:

Akcia: Zasadačka

Dodávate!'

lgor Kroták - lČxo
DruŽstevná 67\9, 060 0't Malý Slavkov

lČo:glzqlĺaĺ, lČ 0pľ :sx 104516241 5

Č 'u: 420411 4331 /8360

Tel:0944\568111
E-mail : okennyservis@gmail.com

Poz. Názov
Počet Rozmer

mm

Cena
za ks

Cena
pozícieks

1 ŽalúziaCeloteniaca.biela 2ks 762x 830 10,74 EUR 21,48 EUR

2 ŽalÚziaCeloteniaca.biela 2ks 940x 1220 19,50 EUR 39,00 EUR

g ŽalÚziaCeloteniaca'biela 1ks 80Bx 1830 25,14 EUR 25,14 EUR
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Genová kalkulácia

Spolu:

DPH:

1 10,62 EUR

22,12 EUR

Spolu s DPH: 132,75 EUR

Upozoľnenie: Výsledná cena na FA sa môže líšiť od ceny na oBJ. Tento ľozdiel je spôsobený zaokruhl'ovaním

Realizáciaj e závislá od dodávky komponentov aje upresnená pri podpise objednávky.
Pri podpise objednávky sa účtuje zá|oha vo ýške 70%o z celkovej ceny a pri cenovej
porruke do 500 € je 100%- ná platba vopred! Pokiaľ rrie je dohodnuté irrak.

Pokyny pľi ľealizácia platieb platobným pľíkazom ( bankovým pľevodom ) :

Číslo účtu: SK48 8360 5207 0042 o4II 4331, Var. Symbol:je číslo Faktury
Konšt. Symbol: ( je uvedený na faktúre ) 0008 - platby za tovar alebo 0308 - platby za s|lŽby.
Dátum splatnostije uvedený na faktúre, štandaľdne je 4 dní pokial' nie je dohodnuté inak.
Pľi oneskorenýcli platbác|r po dátume splatrrosti účtujeme perrále vo ýške 0,05 %o z d|žnej čiastky
zakažďý omeškaný deň.

Spľacovanie osobných údaj ov:
V zmysle zákona č. 42812002 Z' z. 5 4ods l .pís. a' o ochrane osobrrýcli ťrdajov ako objednávatel' dávam
svojím podpisom súhlas zhotoviteľovi na spľacovanie mojich osobnýclr údajov:
lneno' priezvisko, titul, č. občiarrskeho preukazu, adresa trvalého bydliska, číslo telefónu'
Adresu plnenia objednávky na účely spracovania účtovných dokladov: objednávka, prebeľací protokol,
dodací list, faktúra. Doba platriosti súlrlasu nie je časovo obmedzená. Zároveňberiem na vedomie,
že spľacované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými zákonmi.

Záv er ečné ustanovenia :

Pre zmluvné vzťahy je záväzný výlučne právny poriadok platný nainemi zhotovitel'a.
Všetky sPoľY, ktoré by vznikli z objednávky v súvislosti s ňou budú prednostne riešené dohodou'
Pokial'nebude dohoda dosiahnutá, budú ľozhodnuté s konečnou platnosťou pľíslušným súdom.
Pokiaľ nie je stanovené irrak, riadia sa tieto obchodné podmienky ustanoveniami obchodného zákonníka.
Akékol'vek ustanovenia ) zmeny' alebo doplrrky k ýrnto podmienkam sú pre obidve stľany záväzne iba
vtedy, ak sú vylrotovené písomne a sú obonra zmluvnými stranami podpísané.
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Potvrdzujem cenu a navrhované technické riešenie (poč.kusov, otváravosť, faľbu, sklo, doplrrky)
azávázne si objedrrávam vyšpecifikované ýľobky a práce.
Týmto sa zaväzujem zap|atiť finne Igor Kľoták - tČro. dohodriutú cellll v zrnysle tejto objednávky

Podpis dodávatel'a

Podpis odberatel'a

Pečiatka:

Pečiatka: Ohec }ĺalý Slar'kov
691l'1;i19r'5ká 52

0bĺ') i)l ).ĺJ]ý S]ar'kov

-1-

Cena tovaru spolu

Cena prác spolu:

85,62 EUR

25,00 EUR

Doprava ĺVýjazd

Obhliadka:

O,OO EUR

O,OO EUR
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