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Obiednávate/':

. Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb - LlPA

. Sídlo: Kostolná - Zárieèie 10 , 913 04

. Identifikátory: IÈO : 00227404, DIÈ : 202 1314316, IÈ pre DPH : SK . Zápis v obchodnom registri : Okresný súd , oddiel : , vložka èíslo: / . Zastúpený: Ing. Igor ŠUMAJ - riadite•

. Bankové spojenie: -"",

. Osoba zodpovedná za realizáciu zmluvy vo veciach právnych: Ing. Igor ŠUMAJ - riadite•

. Kontakt: telefón: +421 (0)326499296, fax : 6499297, gsm: +421 (0)0905543212, e-mail: riadite•@ddkz.tsk.sk

. ( ïalej len" objednávatef " v pnslušnom gramatickom tvare)

a
Zhotovite/' :

. Obchodné meno: BORNET, s.r.o.

. Sídlo: 911 01 Trenèín , Kubranská 277, Slovenská republika,

. Identifikátory: IÈO: 36 333 441 , DIÈ : 2021794544 , IÈ pre DPH : SK 2021794544

. Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Trenèín, oddiel : Sro, vložka è. 14412/R

. Zastúpený: konate•om spoloènosti Borisom Bielikom

. Bankovéspojenie:

. Osoba zodpovedná za realizáciu zmluvy vo veciach právnych: Boris Bielik - konate•

. Kontakt: telefón: +421 (0)327432279 , fax : 7432493, gsm: +421 (0)905743109.., e-mail: bielik@bomet.sk

. Osoba zodpovedná za realizáciu zmluvy vo veciach technických: Petr Suder

. Kontakt: telefón :+421(0)327432279" fax: 7432493, gsm: +421(0)948743108.., e-mail: petr@bornet.sk

. ( ïalej len " zhotovitef " v pnslušnom gramatickom tvare)

. uzatvárajú v zmysle § 536 a nasl . zákona èíslo 513/1991 lb. Obchodného zákonníka v platnom znení t ú to:

ZMlUVU O DlELO
èfslo : 2908 - 2011 .

Èlánok I.
Predmet zmluvv.

1. Zhotovite• sa zavazuje vykona• pre objednávate•a jednorazovo dieto , ktorým sa rozumie dodanie montáž a softwarové

práce potrebné pre zabezpeèenie funkènosti dieta pod•a vopred definovaných požiadaviek objednávate•a na základe
a v súlade s technickou špecifikáciou a cenovou kalkuláciou zhotovite•a ( ponukový rozpoèet zo dòa 20.07.2011 )
vypracovanou na základe vopred definovaných požiadaviek objednávate•a.

o Názov diela : " Montáž digitálnej satelitnej televizie , vybudovanie sie•ových rozvodov. "

o Miesto vykonania diela : Centrum sociálnych služieb - LlPA, Kostolná - Zárieèie è.10, 91304

o Termin vykonania diela : Zaèiatok prác : 29.08.2011 . Ukonèenie diela: 11.09.2011

2. Zhotovite• sa zavazuje vykona• dieto , vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos•, pri dodržaní kvalitatívnych
a technických podmienok urèených technickou dokumentáciou jednotlivých komponentov dieta , príslušnými platnými
technickými a právnymi normami Slovenskej republiky a touto zmluvou. Zhotovite• vyhlasuje, že dieto pod•a tejto
zmluvy bude vykonáva• prostredníctvom svojich zamestnancov , ktorý sú na takúto èinnos• oprávnení aodborne
sposobilí .

3. Zhotovite• vyhlasuje, že v zmluvnom vz•ahu založenom touto zmluvou nesie plnú zodpovednos• za výkon svojej
èinnosti tak voèi objednávate•ovi , tretým osobám ako aj štátnym inštitúciám a úradom.

4. predmetom plnenia zhotovite•a ja aj závereèná skúška funkènosti dieta, vrátane odovzdania technickej dokumentácie
pre objednávate•a .

5. Objednávate• sa zavazuje riadne vykonané dieto na základe písomnej výzvy zhotovite•a prevzia• a zaplati• zaò
dohodnutú cenu vo forme úhrady priebežných mesaèných faktúr zhotovite•a .

Èlánokll.
Platnos• a úèinnost' zmluvv .

1. Zmluva o dieto sa uzatvára na dobu urèitú s úèinnos•ou oda dòa jej podpisu oboma stranami do: 30.09.2011
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2. Zhotoviter sa zavazuje vykona• dieto v termínoch podra harmonogramu prác dohodnutých s objednávaterom .
Akodeòzaèatia prácjestanovený29.08.2011 Akodeò ukonèeniaprác aodovzdania dielaje stanovený 05.09.2011 .

~ yj Clánok III.

Cena diela. sposob fakturácie a platobné podmienkv.

1. Cena za dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena fixná. V cene diela
sú zahrnuté všetky náklady zhotovitera na vykonanie diela , náklady na materiál, náklady na nástroje, prístroje
a použitú techniku, náklady na dopravu, náklady na energie a všetky d'alšie náklady zhotovitera spojené s vykonaním
dieta , ako aj všetky ostatné poplatky a platby vyžadované platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky v èase
dodania diela.

Celková cena diela je stanovená dohodou vo výške : 4 998,43 ~ s DPH

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' je oprávnený osobitnou objednávkou požadova• od zhotovitera aj dodanie
iných súèastí systému ako sú uvedené v cenovej ponuke , prípadne prác naviac oproti cenovej ponuke . V takomto
prípade však zhotoviter nie je povinný ani oprávnený realizova• objednávku bez vzájomného odsúhlasenia ceny dodávky
iných súèastí systému alebo naviac prác.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávater je povinný zaplati• cenu za dieto podra tejto zmluvy bezhotovostným
prevodom na úèet zhotovitera definovaný u záhlaví tejto zmluvy takto:

a/ 1. Splátka voVÍ/ške50%cenvdiela,t.j.:2499,21~v15.dòovejlehotesplatnosti poèítanej oda dòa,
kedy mu bude doruèená zálohová faktúra zhotovitera . ( príloha èíslo 3. zmluvy )

b/ 2. Splátka vo VÍ/ške 50 % cen v diela , t. j. : 2499,21 ~ po tom ako si preberacím protokolom
prevezme odskúšané a funkèné dieto , ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy , v 15. dòovej lehote
splatnosti poèítanej oda dòa, kedy mu bude doruèená koneèná vyúètovacia faktúra zhotovitera.

4. Faktúra zhotovitera musí ma• všetky náležitosti daòového dokladu v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej
republiky a dohodnutá doba jej splatnosti je 15 dní.

5. Okamihom zaplatenia ceny diela bezhotovostným prevodom sa rozumie moment pripísania sumy na úèet zhotovitera .
Zaplatenie faktúry sa na základe dohody zmluvných strán automaticky považuje za obojstranné odsúhlasenie
oprávnenosti fakturovanej sumy.

Èlánok IV.
Povinnosti zhotovitera a sDoluDosobenie obiednávatera.

1. Objednávater sa zavazuje odovzda• zhotoviterovi a zhotovitel prevzia• najneskor 24 hodín pred zaèiatkom prác na
diele všetky priestory v ktorých má by• podra urèenia objednávatera inštalované dielo , ktorého zhotovenie je
predmetom zmluvy a zabezpeèi• pracovníkom zhotovite•a všetky potrebné povolenia a prístup do priestorov
objednávate•a v ktorých budú vykonáva• práce na diele. Objednávater sa zavazuje poèas dohodnutej doby umožni•
zhotoviterovi prístup a odber potrebnej elektrickej energie a vody v rozsahu nevyhnutnom na zhotovenie dieta.

2. Zhotovite• sa zavazuje pri vykonávaní diela postupova• s odbornou starostlivos•ou a je povinný rešpektova• technickú
a realizaènú dokumentáciu , pokyny objednávate•a a postupova• pod•a nich. Zhotovite• v plnom rozsahu zodpovedá
dodržiavanie predpisov na bezpeènos• a ochranu zdravia pri práci, a za požiarnu ochranu dieta a bezpeènos•
technických zariadení pri práci pod•a tejto zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Zhotovite• je povinný vies• oda dòa podpisu tejto zmluvy o prácach, ktoré vykonáva pracovný denník. Povinnos• vies•
pracovný denník sa konèí súèastne s ukonèením úèinnosti zmluvy. Do pracovného denníka sa zapisujú všetky skutoènosti
rozhodné pre plnenie zmluvy, najma údaje o èasovom postupe prác a ich druhu, zdovodnenie odchýlok vykonaných
prác od technickej dokumentácie a iné potrebné údaje. V priebehu pracovného èasu musí by• pracovný denník trvalo
pristupný. Do pracovného denníka maže zapisova• potrebné skutoènosti aj objednávate•.

4. Zhotovite• zodpovedá za všetky škody na majetku a zariadeniach objednávate•a , ako aj vzniknutých tretím osobám
a na veciach pri realizácii prác vykonávaných zhotovitelbm ktoré boli sposobené v dosledku porušenia právnej
povinnosti zhotovite•om vyplývajúcej zo zákona alebo z tejto zmluvy.

5. Zhotovite• bude pri realizácii diela dodržiava• závazné technické normy a d'alšie platné normy vz•ahujúce sa na
dodávku zmluvných prác a materiálov platné v Slovenskej republike. Zhotovite• sa zavazuje použi• pre dielo len
výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby vo finálnom diele bola zaruèená požadovaná mechanická pevnos• a stabilita,
hygienické požiadavky, a bezpeènos• pri užívaní koneèným spotrebite•om .

6. Zhotovite• je povinný udržiava• na pracovisku a trasách urèených na dopravu materiálu, poriadok a èistotu
a odstraòova• odpady a neèistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Ak zhotovite• nesplní túto
svoju povinnos• , má objednávate• právo splni• ju sám alebo pomocou tretích osob na náklady zhotovite•a.

7. Dozor nad dodržiavaním zmluvy zhotovite•om bude objednávate• realizova• priebežne. Objednávate• má právo
kedykol'vek poèas doby úèinnosti zmluvy na pracovisku vyzva• pracovníkov zhotovite•a k uskutoèneniu dychovej skúšky
na prítomnos• alkoholu. V prípade pozitívneho výsledku alebo odmíetnutia vykonania dychovej skúšky zhotovite•om má
objednávater právo okamžite odstúpi• od tejto zmluvy.
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8. Objednávatel', je oprávnený dar zhotovitel'ovi príkaz na prerušenie prác, ak zhotovitel' nie je dosiahnutel\1ý a ak je
oh rozená bezpeènost vykonávaného dieta, život alebo zdravie osob pracujúcich na realizácii dieta, dieto nie je

1 vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.

9. Zhotovitel' prehlasuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu sposobenú tretím osobám v súvislosti s jeho
prevádzkou a èinnos•ou. V prípade, že prípadná škoda vzniknutá v súvislosti s vykonávaním dieta podl'a tejto zmluvy
nebude krytá poistením sa zhotovitel' zavazuje, že škodu, alebo rozdiel nekrytí poistením uhradí na vlastné náklady
a nebezpeèenstvo priamo osobe , ktorej bota sposobená.

10. V prípade , ak by v zmysle zákona bol povinný škodu vzniknutá v súvislosti s vykonávaním dieta podl'a tejto zmluvy
uhrádza• objednávatel' je zhotovitel' povinný a zavazuje sa mu takúto platbu v plnej výške preplati• do 30 dní oda dòa
doruèenia faktúry a dokladov preukazujúcich zaplatenie škody objednávatel'om.

11. Poèas výkonu dieta nesie všetku zodpovednos• za vykonané práce a výkony zhotovitel' a znáša nebezpeèenstvo škody na
diele a to až do èasu odovzdania dieta objednávatel'ovi. V prípade poškodenia, straty alebo znièenia už vykonaných
prác a výkonov pred ich prevzatím je zhotovitel' povinný ich bezodkladne opravit alebo ich nahradit na vlastné náklady.

12. Zhotovitel' je povinný v deò ukonèeni a platnosti a úèinnosti tejto zmluvy uvol'ni• priestory objednávatel'a a odovzda•
mu ich v stave sposobilom na obvyklé použitie s prihliadnutým na obvyklé opotrebenie.

ÈlánokV.
Odovzdanie dieta.

1. Zhotovitel' dieto zhotovené na základe tejto zmluvy odovzdá objednávatel'ovi najneskor v lehote podl'a èlánku 1.1 tejto
zmluvy . K preberaciemu konaniu a závereènej skúške funkènosti dieta pozve zhotovitel' urèeného zástupcu
objednávatel'a s najmenej 24 hodinovým predstihom. Zhotovitel' bude povinný predloži• objednávatel'ovi spolu
s výsledným dielom aj všetku dokumentáciu, ktorú v súvislosti s ním vytvoril, alebo zabezpeèil.

2. O odovzdaní dieta bude spísaný osobitný preberací protokol. Protokol bude obsahovat najma : základné údaje o diele,
zhodnotenie funkènosti dieta, súpis zistených vád a nedorobkov spolu s lehotami na ich odstránenie, zoznam
odovzdávaných dokladov, prehlásenie zmluvných strán o prevzatí a odovzdaní dieta, dátum prevzatia a podpisy
objednávatel'a a zhotovitel'a.

3. Vady dieta, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní, musí objednávatel' vytknú• už v preberacom protokole. Ak objednávatel'
odmietne prevzia• dieto, je povinný spísa• zápis v ktorom uvedie dovody, pre ktoré dieto neprevzal. V prípade, že
zhotovitel' odstráni vady a nedorobky dieta, pre ktoré nebolo objednávatel'om prevzaté, preberacie konanie podl'a tohto
èlánku saopakuje.

Èlánok VI.
Zodpovednos• za vadv diela a záruka za akos•.

1. Dielo má vady, ak vykonanie dieta nezodpovedá výsledku urèenému v tejto zmluve, ak nemá požadované vlastnosti
a nie je sposobilé plnit úèel, na ktorý je urèené.

2. Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré má dieto v èase jeho odovzdania a tiež za vady, ktoré sa na diele vyskytnú
v záruènej dobe podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpovedá aj za vady vzniknu té po uplynutí záruènej doby, ak boli
sposobené porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel' preberá závazok, že v záruènej dobe vykonané dieto bude riadne slúži• úèelu, pre ktorý boto vykonané,
zachová si obvyklé vlastnosti, a nevyskytnú sa na diele vady, pre ktoré by neplnilo svoj úèel alebo by ho plnilo len
sèasti.

4. Zmluvné strany si dohodli záruènú dobu v trvaní : 24 mesiacov . Záruèná doba zaèína plynú• oda dòa protokolárneho
odovzdania dieta a pre èasti dieta, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní dieta dòom ich
odstránenia.

5. Objednávatel' je povinný písomne oznámit zistené vady dieta zhotovitel'ovi bez zbytoèného odkladu po tom, ÈO ich zistí.

Èlánok VII.
Odstúpenie od zmluvv.

1. Objednávatel' má právo odstúpi• od zmluvy o dieto z nasledovných dovodov na strane zhotovitel'a :

. Ak zhotovitel' nevykoná dieto v dohodnu tom èase a kvalite a ani po písomnom upozornení nedošlo k odstráneniu závad.. Ak sa v priebehu vykonávania dieta vyskytnú na vady a zhotovitel' ich ani po písomnom upozornení v primeranej lehote
neodstráni.. Ak zhotovitel' poruší povinnosti podl'a èlánku IV. 9 tejto zmluvy .

2. Zhotovitel' má v prípade odstúpenia objednávatel'a od zmluvy nárok len na zaplatenie èasti ceny dieta zodpovedajúcej
riadne vykonaným prácam a úkonom podl'a tejto zmluvy a je povinný vrátit èas• ceny dieta za nevykonané práce
a úkony, resp. za práce a úkony nevykonané v súlade s touto zmluvou. Zhotovitel' je v takomto prípade povinný
nahradit objednávatel'ovi škodu, ktorú predstavujú náklady objednávatel'a vzniknuté v dosledku pred(ženia termínu
dokonèeni a dieta a zadania realizácie dieta inému zhotovitel'ovi a tiež náklady na prípadnú opravu dieta.

3. Zhotovitel' má právo odstúpi• od zmluvy o dieto z dovodu omeškania objednávatel'a s platením ceny dieta za podmienok
ustanovených touto zmluvou o viac ako : 14 dní po lehote splatnosti hociktorej v zmluve dohodnutej faktúry .

Èlánok VIII.
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Závereèné ustanovenia.

1. Zhotoviter prehlasuje, že sa oboznámil, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie diela podra tejto zmluvy
a tieto bez obmedzenia uznal a je sposobilý, za použiti a svojich schopnosti a svojho technického vybaven i a ktoré má
k dispozicii, dielo priebežne realizova• riadne, bez vád, kompletne a funkène, v dohodnutých terminoch a v súlade
s technickými normami a právnymi predpismi.

2. Pokiar sa z akýchkolvek dovodov stane zmluva , alebo niektorá jej èas• neplatnou, nahrádza sa automaticky
ustanoveniami platnej právnej úpravy Slovenskej republiky upravujúcej predmetnú problematiku.

3. Pokiar táto zmluva neustanovuje inak, všetky ostatné neupravené práva a povinnosti zmluvných strán sa budú
spravova• podra príslušných zákona èíslo 513/1991 lb. - Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne
závazných platných právnych predpisov.

4. Spory medzi stranami vzniknuté z tejto zmluvy sa strany zavazujú rieši• predovšetkým cestou vzájomnej dohody, iba
v prípade neúspechu takéhoto sposobu súdnou cestou.

5. Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonat len písomnou formou a len so súhlasom obidvoch zmluvných strán.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, urèito a zrozumiterne, nie v tiesni, omyle, ani za
.'C nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná vornos• v èase podpisu dohody nie je nièím obmedzená. Obsahu zmluvy

It~ ~~J;t",:: rozumejú a na znak súhlasu s òou a vole by• òou viazaný ju podpisujú.
~~ ""f".~ j1~~ij,~ 7. Zmluva bota vyhotovená v 4 exemplároch ,z ktorých po dvoch prevzala každá zmluvná strana po jej podpise.

~~ ~~';j!~:;; -. -.1J1~' 7~,; V TrenClne dna. 23 . augusta 2011
~~ ~:';~;C"- ~ Centrum so" S!užieb. UPA
~~1 ;~;':; Za obiednávatera : 913 Qi'. KOS' ARIEÈIE È, 10
~J~i~J It ...~~."'-- Ing. Igo~~

" riaditer
Centrum Sociálnych služieb . LIPA .

~' , 78bo, net
Za zhotovitela : Adresa; Kubrsnská 2 91101' ,in

Tel' 032/7432 279 ,032/743. 13
Ica', 36333441 IC t ~""'n?17~ 4
Útel; 40011 1

Boris Biel
konater

BORNET. S.I

Prilohv :

1. Výpis z obchodného registra zhotovitera
2. ponukový rozpoèet zo dòa 20.07.2011
3. Zálohová faktúra podra èlánku 111.3.a zmluvy
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),' 1\ 'r;r nec Hasièská 3 IÈO:36333441, """,
--"" '- 91101 Trenèín DIÈ: SK2021794544-

Ponukový rozpoèet. Satelitný rozvod Kostolná
~olná DSS 30 prípojok ASTRA 23,SE Skylink-Cslink

/

Tabul'ka rozpoètu,
Jedn'cPoèet Mat.qena G~lk9mrn~t, ,"P~~~~cen.~; c;G~(koIJ1P~ce

1. Výmena kabeláže ks 1 0,00, 0,00 150,00 150,003. zosilovaè -- ks 4 33,00 ' 132,00 15,00 60,00

4. Parabola 100 cm AI ks 2 26,00 56,00 35,00 70,00
5, Prepinac rozbocovac ks 2 150,00 300,00 52,00 104,00
6. zasuvka SAT/TV/R priebežná kS 23 4,80 110,40 0,30 6,90
7. zasuvka SAT/TV/R koncova ks 10 4,80 48,00 0,30 3,00
8. konvertor LNe GLQ 40 ks 2 20,00 40,00 20,00 40,00
9. konzola stenová 300 ks 1 8,25 8,25 8,00 8,00
10. konekiOrF- -'- ks 37 0,30 11,10 0,33 12,21
11. Kábel koaxiálny vzduAný m 50 1,75 87,50 0,55 27,50
12. Sat.prijlmac s kartou Csljnk ks 33 80,50 2656,50 3,00 99,00

Celková cena materIálu ~K 3 449,8

~ácena práce SK 58~

:~mno.: Ostatnì c ;i:;.. ~ Ii! ";Pr.ceq$!:\a;;i',~l.komptá~;
19, Konfigurácia nastavenie,zapojenie systému hod 8 l1li* - 15,0 120,0
20, Duplexné meranie $K port 45 1991 - 0,0 0,0
21. Podrúžny materiál baj 1 50,0 50,0 ~ ~
22, PPV - kompletaèná prirážka, presun, manipulácia % 0,5% 1991 - 0,0
23. Oprava starých rozvod ov 1 1 1991 ~ 0,0 O O

I Celková cena materIálu OST 50,0

Celková cena práce OST 120,0

SUMÁR:

Materiál bez DPH Práce bez DPH
Nosný materiál 3 449,8 580,6

.}. Ostatné 50,0 120,0
., Spolu bez DPH 3 499,75 ~ 700,61 ~

Celková cena bez DPH 4200,36 ~

Celková cena s DPH 4 998,43 ~

Vypracoval: Suder Petr
Dátum : 20,07,2011

- Prímaèe budú umiestené mino dosahu klientov
. rozvody budú ukryté v lištách
- všetky prímaèe budú naladené a nakonfigurované -- Sb -t-záruka 24 mesiacov /. (rnE I

Adresa: Kubrar 1277 91101' èf
Tel,: 032/7432 ~--, n"?n 19~
'.ÈO: 36333441 '4

4Uèel' . 0 .~ u O

Kubranská 277, 91101 Trenèín BORNET s.r,o. obchod@bornet.sk
Tel:+421(32)7432419 rèo: 36333441 predajna@bornet.sk
mobil: +421905743110 rè DPH: SK2021794544 www.bornet.sk



..alohov- Zálohová

~
,b. . ~ t' F8ktúra èlslo: 110095,jl i' ,c '.', i' " C

. i i 'È "..' Objednávka:, d " ~, "
.' c, .'c" Konštantný symbol: 0308
Dodávatel' Variabilný symbol: 110095 '

" BORNET, s.r .0. $pecifický symbol:
, Kubranská 277 IÈO odberatel'a: 00227404

IÈDPH odberatel'a:
91101 Trenèín DIÈ odberatefa: 2021314316

SLOVENSKO Odberatef
IÈO: 36333441 Tel.: 032-7432279
IÈDPH:SK2021794544 Fax: 032-7432493 Centrum sociálnych služieb -LIPA

DIÈ: 2021794544 Mobil: 0908-743110
WEB: www.bornetsk E-mail obchod@bornet.sk Kostolná - Záreèie 10
. I ~I'~ & I ~A.""A"""" I ".."" I 913 04 Kostolná - Záreèie
Uèet I SUBA I 3410247202 I 0200 I ~

Reglstrácla: Okresný súd v Trenèlne, VIolka èlslo: 14412/R

Koneèný prljemca: Centrum sociálnych služieb -LlPA
Sp6sob platby: prevodom

{ Kostolná - Záreèie 10 Dátum vystavenia: 22.08.2011
~ 91304 Kostolná - Záreèie .

Dá I t 05 09 20111 tum sp a nostl: . .
tti Dátum vzniku dal'lovej povinnosti:
,, " Faktúrujeme Vám 50% zálohu podfa Zmluvy o dielo è.2908/2011 ,,c,f};, názov di~la " Montáž digitálnej satelitnej telev[zie, vybudovanie sie•ových rozvodov."

f" Oznaèeme dodá Poèet M.J. M.J. Cena za M.J. DPH % bez DPH s DPH
t 50% zál~ha 1,00 2 499,21 O 2 499,21 2 499,21
I! Zl'ava: 0,00 % Základ Výška DPH Vrátane DPH

j Zl'ava s DPH: 0,00 SKK O %: 2499,21 0,00 2499,21
I
1. Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 SKK Znlžená sadzba 10 %: 0,00 0,00 0,00
I Základná sadzbl 20 %: 0,00 0,00 0,00

Celkom: 2 499,21 0,00 2 499,21

,I Cel kom k úhrade I 2 499,21 ~ I
1

.I Uhradené zálohou: 0,00 ~
,
i,I Uhradit': 2 499,21 ~
I

!; -. ,
\ Registrácia ", ~ 1rr e1'1 """,,f; - - - - -- ~ - - - - ~n ;;.7 ,-'i\: - - --
~ P'f;I~'~IZ~ lrenèl"
J I.ÈO 363334' iì D~.c ;41739244593. 'J èt. . g . 44. ., 4 11234 1750('
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