
ZMLU
uzatvo]ená podFa

VA O DIELO
ustanovení s 63í a

ir. r.

zmluvné staany

č.'l'll20'l3/DRE
násl. občianského zákonníka

Zhotovitel

DREVlNEx BARoEJoV s.ř.o.
KÚkorelliho 50
8501 Bardejov
V zasiúpenÍ: Lubomlr Roman
lČo: 36716235
DlČ 2022297002
lě-ĎPH s!\2o22297002
zaplsaná v: obch'reg'okí'súdu Po,
odd'sro'VloŽka č'181 19/P
é.p'| Llc4-21l2oo7
č. PT 000383 Licencia.na prev.
tech.služby

objednávateť

Baídbyt s'r'o'
Moyzesova ul.

V zastúpenÍ ] p' Žak
Mobil | 0903 600 820

čl' ll'
Predmetzmluvy

1.

dodáVku a montáž bezpéčnostnej zárubne sHERLocK - cenová ponuka v prÍlohe č. 1 tejto
zmluvy.

Čl. lll.
Miesto plnénia

Miestom plnenia pledmetu zmluvy je adresa objednávatéla uvedená V záhlaví tejto zmluvy'

Vzl'ahy neupravené touto zmluvou sa v oslatnom liadia platnými ustanoveniami obč' zákonnika.
Neoddelitelnú súčásť tejto zmluvy tvoria obchodné podmienky a cenová kalkulácia-
Táto znrluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch' z ktorých kaŽdá zo strán obdrŽi po í rovnopise'

v aaroelove, anJ..f L,(

Čl. lV
Cena

1' cena predmetu zmluvyje stanovená kalkuláciou, ktorú sa objédnávatef zavázuje zaplatiť Vo výŠke
/- /,^' (1

....- ..\-.'.:..:.,....1.....]. ........eun s zo or" opH.
/

2' objednáýalel za zavězuje poskylnuť zholovitélovi Žálohu vo výške 50 % z celkovej ceny.

čl. V
záveřečné Ustanovenia

1.

2.

1.

2.
3.

2013

Prílohy : obchodné podmienky
cenová ponuka

objednáVatela
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obchodné podmienky k zmluve o Dielo

Predávajúci sa zavázujé dodať kupujúcemu pÍedmet zmluvy (diélo) na dohodnuté miesto' v
dohodnutom čase.
Kupujúci sa zavázuje odobrať od predávajúceho objednané dielo v dohodnutom mieste a čase a
zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu'
Kupujúcije oprávnený dodané die]o použiť iba v sÚlade s účelom na akýje určený' V prlpadé jého
iného použitia predávajúci nezodpovedá za vzniknuté následky a škody'
Predávajúci nie je v omeškanis dodanlm predmelu zmluvy, ak ho nemoholdodať pre neposkytnutie
riadneho a Včasného spolupósobenia od kupujúceho' v prípade néodvrátitelnej udalosti' resp. pri

meŠkaní kupujúceho so zaplatenÍm dohodnutej splátky.
Závázok predáVajúceho dodať objednané dieloje splnenýjeho odovzdanÍm a pÍevzatÍm kupujúcim'
odovŽdanim veíejnému prepravcovi' alebo neopodstatneným odmietnutÍm prévŽat|a objednaného diela
kuptrjúcim.
NebeŽpečenstvo vzniku škody na diele prechádza na kupujúceho momentom splnenia jeho závázku
spÓsobom uvedeným v bode 5'
Vlastnícke právo prechádza z predávajÚceho na kupujúceho aŽ úplným zaplatením kúpnejcény a
dohodnutej zmluvnej pokuty ak ýznikol na ňu nárok podla téjto zmluvy'
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záluku na akosť diela po dobu 24 mesiacov od p.evzatia diela
(pokiat nie je ptedEená záruka zvláŠtnym dodatkom)'
Vady zjavné (napr' mnoŽstevné vady' nespráVné dodané dielo, zjavné poŠkodénie a pod')je kupujúci
povinný Íeklamovať ahnéď a písomne najneskór do 5 dníod prevzatia daela, inakjeho právo na rieŠenie
reklamácié zaniká'
charaktelistickou vlastnosťou drevaje farebná rozdielnosť spósobná oliginalitou kaŽdého kusu' z lohto
dóVodu sa íaÍebná odlišnosť u jédnotlivých dverl' zárubní a ich pfukov nepovažuje za Vadu a nemóže
byť predmetom reklamácie.
V prlpade uznania reklamácie ako oprávnenej a rozhodnuti o spósobe odstránenia vady' dohodne
kupujúcis predávajúcim primeranú dobu Vyriešenia reklamácie, minjmálne vŠak 30 dní od UŽnania
reklamácie' Pokiat je k odstráneniu Vady nutná opakovaná Výroba, ternÍn odstránenia vady zohladňuje
možnosť výroby. V prípade výmeny Výrobku za nový originálny kus maximálne do 60 dní'
Predávajúci nezodpovedá za vady diela' ktoré vznikli pouŽitlm nesprávneho výrobného' montážneho
postupu U kupujúcého' resp' nésprávnou manipuláciou' alebo nesprávnym skladovanlm dodaného
diela.
Reklamáciu mÓŽe uplatniť výlučne kupujúci, a to pÍsomnou formou u predávajúceho'
Kupujúci sa zavázuje Žaplatať prédávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,17o denne z dlŽnéj sumy aŽ

do jej zaplatenia V príPade meškaniajeho méškania so zaplatením kÚpnej ceny' príp. splátky.
Predávajúci sa zavázuje zaplatjť kupujúcemu pri zavinenom meškanÍ s dodaním diela zmluvnú pokutu

vo Výške 0'1olo denne z cény nedodanej časlidiela'
zmluvné sÍany sa dohodli' že spory ktoré vyplynú z tejto zmluvy' alebo V súVislosti s ňou budú rieŠiť
píednostne mediáciou podlazák' č' 42012004 z.z. o medaácii' Na osobe mediátora sa zmluvné strany
dohodnú ajeho odmenu uhradia rovnou mierou. Ak ich mimosúdne rokovanie bude neúspešné móŽe
sa ktorákolvek zmluvná strana obrátiť na lozhodcovský súd'
zmluvné stlany sa dohodli, Že všelky spoÍy kloré nevyriešia mirnosúdne a ktoré medzi nimivzniknú z
právnych Vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy. alebo sÚvisiacich s louto zmluvou, Vrátane
sporov o platnosť, Výklad a zánik tejto zmluvy, alebo súvisiacich s toulo zmluvou, ako aj spory, kloíé
medzi nimi Vznikli' alébo vzniknú z práVnych vzťahov vzniknutých na základe skór uzatvorených zmlúv'
álebo súVisiacich s týmito zmluvami' vlátane sporov o Platnosť' výklad a zánik-týchto zmlúv predloŽja

na rozhodnutie v roihodcovskom konanlsTÁLEMU RozHoDcovsKÉMU sÚDU pÍ lUDEX, so
sldlom Nábr. arm' gén' L. svobodu 9' 811 02 Bratislava. zmluvné strany sa zavázujú bezpodmienečné
podriadiť rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní s tým' že takéto rozhodnutie bude pre

zmluvné shany konečné a záVázné'

12.
í3

14.

15.



onukový list 0023t2013
DREVINEX BARDEJOV s.1.o.

Kukorelliho 50
085 01 Badejov
Slovensko

rco : 36716235
aÉ : 2o22297oo2
lČ DPH: sK2o22297oo2

Účel ,t1933658 / 5200

Banka OTP Banka Slovensko

obď.Íáq ok, ródu Po odd sÉMo'€ ě 1a119/P

. PŤ m$ LiéÉ m ý.ýáídrÝa. Lc'nidd

.luibý s 7 od!'1 zé' aňnoos z Z

odbeEtet: BAROBYTS.i.o.
lČo ]
oIč:
lČ DPt] : Badéjov

BARDBYT s.r.o.

Bardejov

Dáium !ryholovenia : a'2'o13

cenová ponuka na dodávku a montáž bezpečnostnej árubne a interiéÍovýď dveri.

zá.ubňe MzK 345 8ď10 Pravá 170,00 20% í70'00

DEre BERoAMo M 10 cPL ěéÉšňa sl.uklul PÉvé 80 132,00 20% 132,00

Kovanie WB TORNAOO 017 - R Pz EPR N 24,27 2ooÁ 24,27

BézpečnoBlná vloztá EwA cPs'65P.Bsz 48,20 20% 4A.20

106,00 20% 106,00

2ÓrÁ 27,22

MontáŽ dv.ÍI' kovanaa a vloŽky 50,00 20P1, 50,00

49,00 20% 49,00

c.lková sum. bu DPH >>> 508,69

610,43 EUR

18 389,81 Sk
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