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5.3 Zhotovitel poskytuje záruku na vykonané práce 10 rokov /120 mesiacov/ ako záruku
na dielo.

5.4 Zárucná doba zacína plynút dnom odovzdania diela zhotovitelom objednávatelovi.
Plynutie zárucnej doby sa preruší dnom uplatnenia práva objednávatela na odstránenie
vád - dorucenie reklamácie. Plynutie zárucnej doby pokracuje písomným potvrdením
odstránenia závady objednávatelom.

5.5 Zhotovitel zodpovedá za vady, ktoré predmet má v case jeho odovzdania
objednávatelovi. Za vady ktoré sa objavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotovitel iba
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

5.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že pocas zárucnej doby má
objednávatel právo požadovat odstránenie vady a zhotovitel má povinnost bezplatne
odstránit vady v co najkratšom technicky možnom case.

5.7 Zhotovitel sa zaväzuje zacat s odstranovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní
od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatela. Termín odstránenia vád sa
dohodne písomnou formou.

5.8 Objednávatel sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomnou formou u zhotovitela.

5.9 Záruka sa nevztahuje na závady spôsobené objednávatelom mechanickým poškodením,
prípadne nevhodnou montážou dalších zariadení.

Cl. 6
Platobné podmienky

6.1. Konecná cena za vykonané práce bude fakturovaná v súlade so zákonom c.18/1996 Zb. v
dohodnutej cene 16 175,77 €.

6.3

6.2 Faktúra vystavená zhotovitelom bude obsahovat nasledovné údaje:
- oznacenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo
- císlo faktúry
- den vyhotovenia a den splatnosti faktúry
- oznacenie penažného ústavu a císlo úctu, na ktorý sa má platit
- názov stavby, akcie
- císlo tejto obchodnej zmluvy
- odvolanie na clánok, bod tejto zmluvy, ktorý oprávnuje uskutocnit fakturáciu
- fakturovanú sumu, DPH
- oznacenie osoby, ktorá faktúru vystavila
- peciatka a podpis zodpovedného zástupcu zhotovitela
- prílohu ( položkovitýý súpis vykonaných prác)

Objednávatel sa zaväzuje uhradit faktúru do 30 dní od dátumu dorucenia faktúry
objednávatelovi. V prípade, že platobný doklad nebude obsahovat náležitosti dohodnuté
v tejto zmluve, objednávatel má právo vrátit ho zhotovitelovi na doplnenie -
prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti zacne plynút dorucením opraveného platobného dokladu objednávatelovi.


