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t)DATOK Č.1
k zmluve o ďfclo3.343/2013/OZ/20.4.1

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka
o vykonaní stavebného diela
I.ZMLUVNÉ STRANY
1.1.

Objednávateľ:

Mesto Prievidza
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
Štatutárny orgán:
JUDr.Katarína Macháčková - primátorka mesta
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických:
Mgr. Edita Mrázová, vedúca odboru ÚP, SP, výstavby
a ŽP
IČO:
318 442
DIČ:
2021162814
Bankové spojenie :
VÚB a.s., pobočka Prievidza
Číslo účtu:
16626-382/0200

1.2.

Zhoto vrtel'

INCON, spol.s r.o.
Priemyselná 6
971 01 Prievidza
Mgr. Marek Kráľ, konateľ
Štatutárny orgán:
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :
Ing. Ladislav Pavlovič, prokurista
a, zmluvných:
Tomáš
Katrečin, projektový manažér
b, technických:
Tatra Banka, a.s. Prievidza
Bankové spojenie
2625540460/1100
Číslo účtu :
31415474
IČO :
SK 2020467603
IČO D P H :

Preambula
Objednávateľ azhotoviteľ uzatvorili dňa 24.06.2013 zmluvu o dielo č.343/2013 (ďalej je
zmluva o dielo), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre objednávateľa dielo
„Prestavba K D Hradec - výmena okien a zasklených stien" za cenu určenú v čl. 5. zmluvy
o dielo, ktorá je vo výške 7 266,98 € s DPH.

1. Predmet dodatku
l.Na základe tohto dodatku č.l ku zmluve o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene čl.
3 Predmet zmluvy a čl. 5. CENA, bod 5.1 zmluvy o dielo nasledovne:
1.1 V čl. 3 Predmet zmluvy, bod 3.1 sa v podrobnej a cenovej špecifikácii vypúšťa
položka č. 8L „Plastové okno jednodielne"
1.2 Č1.5.Cena, bod 5.1 sa mení takto:
Cena diela, dohodnutá za kompletnú dodávku predmetu zmluvy o dielo za
zhotovenie diela podľa zmluvy o dielo:

cena bez D P H
sadzba D P H 2 0 %
cena s DPH

6 065,82 €
1 211,16 €
7 266,98 €

sa podľa tohto dodatku č.l k zmluve o dielo mení nasledovne:
cena bez D P H
5 949,66 €
sadzba D P H (20 %)
1 189,93 €
cena s DPH
7 139,59 €
Slovom: sedem tisíc sto tridsať deväť celých päťdesiat deväť eur.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu 61.1, bod 1.2 dodatku č.l je
doložená oceneným výkazom výmer zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu k tomuto
dodatku č.l.
2. V ostatných častiach ostávajú ustanovenia zmluvy o dielo nezmenené.
ČI. II.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpisom obidvomi zmluvnými
stranami a účinnosť dňom n a s l e d u j ú c i m po dni jej zverejnenia.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ho podpisujú.
3. Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, po 2 vyhotovenia pre každú zo zmluvných
strán.
V Prievidzi dňa

A .9

Za objednávateľa:

--JÍJDr. Katarína Mactíáčková
primátorka mesta

0 9 AUG. 2013
???..

V Prievidzi dňa

Za zhotovit

Mgr. Marek
konateľ spoločnosti

Vážený zákazník,
na základe Vašej požiadavky V á m zasielame cenovú ponuku na dodávku plastových, resp. hliníkových okien a
dverí INCON. Okná INCON vyrábame na najmodernejšej technológii riadenej počítačmi s kapacitou viac ako
200.000 okien ročne a na ich výrobu používame najkvalitnejší materiál od renomovaných európskych výrobcov.
Plastové profily Inoutic vyrábané v Nemecku
-

6-komorové profily Eforte, 3 dorazové tesnenia, stavebná hĺbka 84 mm (okná INCON Exclusive)
6-komorové profily Prestige, 3 dorazové tesnenia, stavebná hĺbka 76 mm (okná INCON Luxury)
5-komorové profily Arcade, 2 dorazové tesnenia, stavebná hĺbka 71 mm (okná INCON Elegance)
estetické a funkčne vyspelé spodné odvodnenie bez viditeľných drážok na ráme okna

- okná aj balkónové dvere sú testované a certifikované na zabudovanie do výšky 100 metrov

Plastové okná INCON Luxury a INCON Exclusive s trojsklom s ú zaradené do energetickej triedy A.
Hliníkové profily Reynaers vyrábané v Belgicku
- profily s prerušeným tepelným mostom v materiálovej triede 1.2 alebo 1.0 (okná INCON Alumínium)

Kovanie najnovšej generácie Winkhaus activPilot vyrábané v Nemecku
-

unikátne 4-polohové štrbinové vetranie pre otváravo-sklopné plastové okná
dva bezpečnostné uzatváracie body v otváravo-sklopnom krídle zvyšujú ochranu proti vlámaniu
všetky uzatváracie čapy sú bezpečnostné a nastaviteľné rukou
poistka proti chybnej manipulácii a zdvlhač krídla pre ľahkú manipuláciu aj s oknami s väčšími rozmermi
zacvakávač pre balkónové dvere integrovaný v kovaní

Izolačné sklo Saint Gobain (Nemecko) alebo AGC (Belgicko)
- v oknách INCON Elegance a INCON Luxury je štandardné je použité tepelnoizolačné dvojsklo, U=1.1 W/m2K, zvukový útlm Rw=32 db
- v oknách INCON Exclusive je štandardne použité trojsklo s U= 0.6 W/m2K, zvukový útlm Rw až do 47dB

Termín výroby:
-

pravouhlé biele plastové okná vyrábame za 8-10 pracovných dni
všetky okná vyrábame na mieru na základe zamerania (nevyrábame skladové okná s určenými rozmermi)
presný termín dodania je uvedený v zmluve a ihneď po podpise zmluvy rezervujeme výrobnú kapacitu
kompletnú výmenu okien v bežnom byte realizujeme za jeden deň

Kúpou okien INCON získate nielen okná s nadštandardnými technickými parametrami a dizajnom, ale aj istotu
dodržania dodacieho termínu a spoľahlivý záručný i pozáručný servis, ktorý garantuje spoločnosť INCON ako
popredný výrobca na trhu s 20-ročnou históriou výroby a so sieťou predajcov a montážnikov na celom
Slovensku. Na Slovensku m á INCON už stotisíce spokojných zákazníkov a veríme, že ich rady rozšírite.
Táto ponuka je platná dva týždne od vystavenia.

Kolektív pracovníkov INCON

SGS

SGSf

SGS

cladné technické parametre výrobkov:
Fofil:
Okno Elegance 5 komorové, LA710 rám, ZA780 krídlo otv.dnu, TA720 priečnik, SFA710/D štulp
'Farba:
biela-biela
Kovanie:
Kovanie Winkhaus activPilot
Výplň:
dvojsklo 4-16-4, U=1.1, hliník
Prípadná zmena technických parametrov je v položke označená znakom "###"
Ponuka
Pol.
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1323164 Dátum: 22.07.2013
Mestsky úrad Prievidza
Ks [Popis
Plastové okno 2-dielne
Jednotková cena:
Pole 1: otváravo-sklopné pravé (activPilot)
Pole 2: sklopné kľučka hore (activPilot)
Hliníkový parapet 1mm
farba:biela, šírka:260mm, dlžka:1210mm
Plastový parapet
farba:biela, šlrka:300mm, dĺžka: 121 Omm
Profilový systém obsahuje 2 tesnenia
Odvodnenie spodné
Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40
Výška:722.0mm odspodu krídla, 1
Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40
Výška:551.0mm odspodu krídla, 1
Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm
, N ,0
Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm
,N ,0
Suma montáži
Demontáž drevených okien a dverí
Odvoz a likvidácia okien
Montáž žalúzii
Osadenie okien do stavebného otvoru
Montáž ext. parapetov spolu so začistenlm špaliet
Montáž int. parapetov spolu so začistením špaliet
Začistenie špaliet pri kastllkových oknách
Plastové okno 2-dielne
Jednotková cena:
Pole 1: otváravo-sklopné pravé (activPilot)
Pole 2: sklopné kľučka hore (activPilot)
Hliníkový parapet 1mm
farba:biela, šírka:260mm, dížka:1210mm
Plastový parapet
farba:biela, šírka:300mm, dĺžka: 121 Omm
Profilový systém obsahuje 2 tesnenia
Odvodnenie spodné
Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40
Výška:722.0mm odspodu krídla, 1
Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40
Výška:551.0mm odspodu krídla, 1
Sieť proti hmyzu pevná
Sieť proti hmyzu pevná
Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm
, N ,0
Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm
, N ,0
Suma montáži
Demontáž drevených okien a dverí
Odvoz a likvidácia okien
Montáž žalúzií
Osadenie okien do stavebného otvoru
Montáž ext. parapetov spolu so začistením špaliet
Montáž int. parapetov spolu so začistením špaliet
Začistenie špaliet pri kastlíkových oknách

Strana: 2
Cena/Ks
Cena spolu
244,58
203,77
9,02
8,60

13,60
9,59
120,86

282,17
203,77
9,02
8,60

27,83
9,76
13,60
9,59
120,86

"iuka

Mestsky úrad Prievidza
1323164 Dátum: 22.07.2013
[Popis
Plastové okno 3-dielne
### horizontálne: TA720 priečnik stat.
Jednotková cena:
Pole 1: otváravo-sklopné ľavé (activPilot)
Pole 2: sklopné kľučka hore (activPilot)
Pole 3: otváravo-sklopné pravé (activPilot)
Hliníkový parapet 1mm
farba:biela, šírka:260mm, dĺžka: 1790mm
Plastový parapet
farba:biela, šírka:300mm, dížka:1790mm
Profilový systém obsahuje 2 tesnenia
Odvodnenie spodné
Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40
Výška:722.0mm odspodu krídla, 1
Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40
Výška:841 .Omm odspodu krídla, 1
Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40
Výška:722.0mm odspodu krídla, 1
Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm
, N ,0
Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm
, N ,0
Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm
,N ,0
Suma montáži
Demontáž drevených okien a dverí
Odvoz a likvidácia okien
Montáž žalúzii
Osadenie okien do stavebného otvoru
Montáž ext. parapetov spolu so začistením špaliet
Montáž int. parapetov spolu so začistením špaliet
Začistenie špaliet pri kastlíkových oknách

Strana: 3
Cena/Ks
Cena spolu
377,36
754,72
317,66

12,88
12,59

10,92
12,39
10,92
142,27

284,54

1323164 Dátum: 22.07.2013
Mestsky úrad Prievidza
Ks [Popis
5P
1
Plastové okno 3-dielne
###
horizontálne: TA720 priečnik stat.
-88S.0
1
885.0Jednotková cena:
Pole 1: otváravo-sklopné ľavé (activPilot)
Pole 2: sklopné kľučka hore (activPilot)
Pole 3: otváravo-sklopné pravé (activPilot)
Hliníkový parapet 1mm
farba:biela, šlrka:260mm, dĺžka: 1790mm
Plastový parapet
farba:biela, šírka:300mm, dĺžka: 1790mm
Profilový systém obsahuje 2 tesnenia
Odvodnenie spodné
Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40
Výška:722.0mm odspodu krídla, 1
Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40
Výška:841 .Omm odspodu krídla,.1
Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40
Výška:722.0mm odspodu krídla, 1
Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm
,N ,0
Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm
,N ,0
Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm
,N ,0
Suma montáži
Demontáž drevených okien a dverí
Odvoz a likvidácia okien
Montáž žalúzií
Osadenie okien do stavebného otvoru
Montáž ext. parapetov spolu so začistením špaliet
Montáž int. parapetov spolu so začistením špaliet
Začistenie špaliet pri kastlíkových oknách
Plastové okno 2-dielne
Jednotková cena:
Pole 1: otváravo-sklopné pravé (activPilot)
Pole 2: sklopné kľučka hore (activPilot)
Hliníkový parapet 1mm
farba:biela, šírka:260mm, dížka:890mm
Plastový parapet
farba:biela, šlrka:300mm, dížka:890mm
Profilový systém obsahuje 2 tesnenia
Odvodnenie spodné
Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40
Výška:722.0mm odspodu krídla, 1
Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40
Výška:391.0mm odspodu krídla, 1
Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm
,N ,0
Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm
, N ,0
Suma montáži
Demontáž drevených okien a dverí
Odvoz a likvidácia okien
Montáž žalúzii
Osadenie okien do stavebného otvoru
Montáž ext. parapetov spolu so začistením špaliet
Montáž int. parapetov spolu so začistením špaliet
Začistenie špaliet pri kastlíkových oknách

Strana: 4
Cena/Ks
Cena spolu
377,36
377,36
317,66

12,88
12,59

10,92
12,39
10,92
142,27

142,27

210,23
177,85

210,23

6,89
6,40

10,92
8,17
109,95

109,95
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1323164 Dátum: 22.07.2013
Mestsky úrad Prievidza
Ks jPopis
Plastové okno 1-dielne
Jednotková cena:
otváravo-sklopné pravé (activPilot)
Hliníkový parapet 1mm
farba:biela, šírka:260mm, dížka:610mm
Plastový parapet
farba:biela, šlrka:300mm, dlžka:610mm
Profilový systém obsahuje 2 tesnenia
Odvodnenie spodné
Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40
Výška:251 .Omm odspodu krídla, 1
Suma montáži
Demontáž drevených okien a dverí
Odvoz a likvidácia okien
Osadenie okien do stavebného otvoru
Montáž ext. parapetov spolu so začistením špaliet
Montáž int. parapetov spolu so začistením špaliet
Začistenie špaliet pri kastlíkových oknách
Plastové okno 1-dielne
Jednotková cena:
otváravo-sklopné ľavé (activPilot)
/
Hliníkový parapet 1mm
farba:biela, šírka:260mm, dížka:610mm
n
Plastový parapet
farba.biela, š l r k a : 3 0 0 m m , d(žkc:610mm
Profilový systém obsahuje 2 tesnenia
Odvodnenie spodné
\
Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40
Výška:251.0mm odspodu krídla, 1
Suma montáži
Demontáž drevených okien a dverí
Odvoz a likvidácia okien
Osadenie okien do stavebného otvoru
Montáž ext. parapetov spolu so začistením špaliet
Montáž int. parapetov spolu so začistením špaliet
Začistenie špaliet pri kastlíkových oknách
Zostava
### Okno Luxury 6 komorové
Jednotková cena:
KP176 spojovací profil 15mm Prestige
-, M

TV B

Strana: 5
Cena/Ks
Cena spolu
74,23
222,69
64,79
4,97
4,47

48,14

144,42

74,23
64,79

296,92

4,97
4,47

48,14

192,56

930,31

930,31

16,71

Suma montáži
Demontáž oceľových konštrukcií
Osadenie okien do stavebného otvoru
Spájanie okien do zostáv
Začistenie špaliet pri kastlíkových oknách
Zostava
### Okno Luxury 6 komorové
Jednotková cena:
KP176 spojovací profil 15mm Prestige
-,M

200,56

200,56

930,31

930,31

Suma montáži
Demontáž oceľových konštrukcií
Osadenie okien do stavebného otvoru
Spájanie okien do zostáv
Začistenie špaliet pri kastlíkových oknách
Iné montážne práce
lešenie a práca naviac

200,56

200,56

295,00

295,00

16,71

-ol. [
11

| Ks iPopis
1 Doprava
Doprava paušál
Alternatíva (nezahrnuté v cene)
1
Montáž exteriérovej iz. pásky
102.81 m
Alternatíva (nezahrnuté v cene)
1
Montáž interiérovej iz. pásky
102.81 m

Cena/Ks
Cena spolu
20,00
20,00
20,00
370,12
370,12
Cena spolu bez DPH
EUR
Montáže
Celková cena položiek
Množstevná zľava
14% EUR
Suma bez DPH
DPH
20% EUR

4.833,63
2.084,58
6.918,21
-968,55
5.949,66
1.189,93

Suma ponuky

7.139,59

EUR

