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oKNA _ DVERE - zluľĺÉ ZAHRADY - oKElĺruÝ sERVls.

objednávka č': 2110003

Zo dňa: 21.1.2021

Termín dodania: 19' 2.2021

Odberatel'

obec Malý slavkov

Gerlachovská 52

Malý Slavkov 060 01

lČo:gĺga+oze , olČ: 2o2O710109

Tel.:

Akcia: MŠ.

Dodávatel'

lgor Kroták - lČxo

DruŽstevná 67\9, 060 01 Malý Slavkov

lČo:gĺzlr aĺ, tČ opu:sr104516241 5

Č.u: 4204114331/8360

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

Poz, Názov
Počet

ks
Rozmer

mm

Cena
za ks

Cena
pozície

1 ŽalÚzia Celoteniaca.biela 2ks 685x 1580 17,32 EUR 34,64 EUR

2 ŽalÚziaCeloteniaca'biela 9ks 561 x 1580 14,18 EUR 127,62EVR

3 ŽalúziaCeloteniaca.biela 2ks 703x 1250 14,06 EUR 28,12 EUR

4 ŽalÚziaCeloteniaca.biela 2ks 703 x 680 B,OO EUR 16,00 EUR

s ŽalÚz|aCeloteniaca.biela 2ks 643x 1250 12,Bô EUR 25,72EUR

6 ŽalÚziaCeloteniaca.biela 2ks 643 x 680 8,OO EUR 16,00 EUR

7 ŽalÚziaCeloteniaca.biela 24ks 556x 1150 10,22 EUR 245,28 EUR

g ŽalúziaCeloteniaca.biela 9ks 577 x 1150 10,62 EUR 95,58 EUR
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cenová kalkulácia

Cena tovaru spolu

Cena prác spolu:

588,96 EUR

260,00 EUR

Doprava lVýjazd:

Obhliadka:

O,OO EUR

O,OO EUR

Spolu

DPH:

848,96 EUR

169,79 EUR

Spolu s DPH: I 018,75 EUR

Upozoľnenie: Výsledn á cena na FA sa môže líšiť od ceny na oBJ. Tento rozdiel je spôsobený zaokuhlbvaním

Realizáciaje závisláod dodávky komponentov aje upresnená pri podpise objednávky.
Pri podpise objednávky sa účtuje zá|ohavo výške 7O%o zcelkovej."ny u p.i."nou"j
ponuke do 500 € je l00%- rrá platba vopred! Pokial' nie je dohodnuté inak.

Ľ:Flt pľr19alizácia platieb platobným pľíkazom ( bankovým pľevodom ) :

Císlo účtu: SK48 8360 5207 0042 04lI4331, Var. Symbol:3e 8ĺsto ľattĺry
Konšt. Symbol: ( je uvederrý rra faktúre ) 0008 - platby zaÍovar alebo 0308 - platby zas|uŽby.
Dátum splatnosti je uvedený na faktúre, štarrdaľdne je.4 dní pokial' níe je dohädnuíé inak.
Pri oneskorených platbách po dátume splatnosti účtujeme penále vo ýške 0,05 yo z d|Žnej čiastky
zakaŽdý omeškaný deň.

Spľacovanie osobných údajov:
V zmysle zilkona č. 428/2002 Z.r' 5 4ods 1.pís. a. o ochľane osobných údajov ako objednávateľ dávam
svojím podpisorn súhlas zhotovitel'ovi na spracovanie mojich osobň;1;ch údájov:
meno' pľiezvisko, titul, č. občianskeho preukazu, adľesa tivalého byáliska, čírlo t"l"fónu.
Adresu'plnenia objednávky na účely spracovania účtových doklaáov: objednávka, prebeľací protokol,
dodací list, faktúľa. Doba platrrosti súhlasu nie je časovo obmedzen á. ZárďveŤlbeľiem na vedomie,
Že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými zákorrmi.

Záv er ečné ustanovenia :

Pĺe zmluvné vzťahy je záväzný qýlučne právny poriadok platný na ízemízhotovitel'a.
Všelky sPoľ, ktoľé by vznikli z objednávky v súvislosti s ňoutudĺ prednostne riešené dohodou.
Pokiaľ nebude dohoda dosiahnutá, budú ľozhodnuté s konečnou platnosťou príslušným súdom.
Pokial'nie je stanovené inak, riadia sa tieto obchodrré podmienký ustanoveniami obchodného zákonníka.
Akékol'vek ustanovenia, zmeny, alebo doplnky k ýrnto podrnienkam sú pre obiclve strany záväzné iba
vtedy, ak sú vyhotovené písomne a sú oboma zmluvnými stranami podpisané'

Podpisdodávatelä: :: Pečiatka: ,,,äi','rŤ*i*i*ťÍlil,

Potvrdzujem cenu a navrhované technické ľiešerrie (poč.kusov, otváľavosť,
azávázne si objednávam vyšpecif,rkované ýrobky Jpľáce.
Týrnto sa zaväzujem zap\atiť fiľme Igor Kľoták - IČKo. dohodriutú cenu V

farbu, sklo, doplnky)

zmysle tejto objednávky

Podpis odbeľatel'a: Pečiatka oiicc _', ĺlll.l,, i;;r' ''r o.
ĺ_i''. 
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