zMLUVA o DlELo

č. 130í597/DREV|

uzatvorená podlb ustanovení s 631 a nasl. občianskeho zákonníka
ěl. l.
zmluvné stÍany
objednávatel

Zhotovitel

DREV|NEx BARDEJov s.ř.o.
Kukorelliho 2737l50

Bardbyt s.r.o.

Moyzesova 7
08501 Bardeiov
Stavbar Moyzesova 7

08501 Bardejov
slovenská republika
v zastúpenl. LubomiÍ Roman
|Čo: 36716235

Dtc 2022297002

|č-DPH sK2022297 002
Banka: ÓTP Benka slovensko
Čísloúčtu:55 09 12 1 / 5200
zapÍsaná

v|

obch.ré9'okÍ'súduPo' odd'sro,Vložka č'181 19/P

L

Názov diela| Dvere a zárubne
pÍílohač. 1

ěl. ll.
Predmet zmluvY

sAPELl s prísluŠenstvom podfa špecifikácie

v cenovej ponuke

-

Čl. ll|.
Mieslo a čas plnenia

1.

2.

Miestom plnenia píedmetu zmluvy je podfa adresy objédnáVatela V záhlaví tejto zmluvy'
Dodacia l'ehota ná tovarje 8 týŽdňov (V pÍÍpade sviatkov a volna min. 50 píacovných dní) a začínaplynúť
dňom zameÍania stav' oivoru a zaplatenia zálohy Vo výŠke50% z celkovej sumy v súlade s článkom lV.
o/o je
splatných pred nástupom na montáŽ'DalŠÍch 30 % je
teito zoD na účetzhotoviteÍa. ĎalšÍch 20
sólatných po ukončenímontáŽe' objednáVatet akceptuje zmeny vyplývajúce zo zámeránie

Čl. N.
Cena

cena predmetu zmtuvyjé stanovená dohodou, ktorú sa objednávatel zavázuje Žaplatiť Vo výške
668,12 € (20 127,78 sk) s DPH.
2. objednáV;tel sa zavázúje poskytnúť zhotovitetovi zálohu v dohodnutej výŠke podla priloŽénej zálohovej
1.

faktúry.

Čl. V.

záverečnéUsianovenia

L

2.
3.

Vzťahv neupÍavené touto zmluvou sa v ostatnom riadia platnými ustanoveniami občianskeho zákonníka'
NedelileÍnú súčasťtéjto zmluvy tvoria montáŽne podmienky k tejto zmluve'
Táto zmluva sa Vyhoaovuje V 2 rovnopisoch' z ktoných kaŽdá zo Žmluvných strán obdžl po jednom
rovnopise.

\ 4 4 4t->h
''' ;).)''..']'.''''' i''l:'l''' dňa

Bardejov, dňa 30'01'2013

PrÍlohy: obchodné podmienky
kalkulácia ceny diela

- pril' č' 1
- pril' č' 2
za objednáVatela

obchodné podmienky
1.

2.

3.
4.

6.
7.

L
g.

10

k

zmluve o Dielo

PÍedávaiúci sa zavázuie dodať kupt]júcemu píedmel zmluvy (dielo) na dohodnuté miesto' v dohodnutom čase'
rupulúcísa zavazuJe ódobÍať od pÍédáVajúceho objednané dielov dohodnutom miesle a čase a zaplalíť zaň
dohodnulú kÚpnu cenu'
xuoui,iá ú orireun"nv aooané dielo pouŽiť iba v súlad€ s účelom na aký je Urěený' V prlpadejeho iného použitia
oledávaiÚci nezodoovedá za vznlknuté následky a škody'
''v'izvy k montáži''
žr'orovitár sa zavazuie nastúpiť na montáŽ do 5 dnÍ od doíučeniaplatby podÍa zálohoveifaktúry a
povinný k
objednávabrje
stÍanamjzmluvnými
dohodnutom
oboma
- rioia iá orironou refto zmtuw- v teÍmine podta požiadaviek zhotoviteta v deÍnitivnej povíchovej úprave s
spňiniů rijro zoo priprauiť stávebný otvoÍ
oovÍchovou toleíanciou max' t smm'
i]iedávaiúci nie ie v omeŠkani s dodaním pÍedmelu zmluvy' ak ho nemohot dodať pÍe neposkÍnutie Íiadneho a
veasnéhb spotuiosobenia od kuptljúceho'v prípade neodvrátiternej udalosti, íesp. pÍi meškání kupujúceho so
zaolalenim dohodnutej splátky.
ŽvÁiot oreaavaiuceÉo bodai obiednané dielo je sptnenýjeho odovzdaním a pÍevzatim kupujúcim, odovzdaním
véÍéinémi]DÍeDÍávcovi. alebo n€ópodslatneným odmietnutím prevzatia objednaného diela kUptljúcim'
lreuázpeee'nsrio vznitu stody na aiele prechádza na kupujúceho momentom splneniajeho závázkl spósobom
Uvedeným v bode 5'

Vlastni;ke píávo pÍechádza z píedáVajúceho na kupujúceho áŽ úplným zaplatením kúpnejcenya dohodnutei
zmluvnei ookt'tv ak vznikol na ňu náÍok podla te]lo zmlu\,y'
je
PÍedáva]Úci poaknuie kupujúcemu záÍuku na akosť diela po dobu 24 mesiacov od prevzatia diela (pokial nie
dodallom)'
DrcdlŽéná záruka zvláštnvm
Ýao"lavna tnaor' mno:ilevné vady' ňesprávne dodané dieto, zjavné poškodenie a pod')je kupujúci povjnný
reiÉm-ovat itlneb a pisomne najnesiór do 5 dnIod prevzatia diela' inakjeho práVo na Íješenie reklamácie zaniká'
chaÍakle stickou vlástnosťou dieva je farebná Íozdielnosť spósobná oÍiginalitou každéhokusu' Podla výrobnej
út'rááo. r. oou:'riu vÝhradné píilodných dyhových mateíálovje povolená íáíebná od1išnosť zosadeniek na
i"i.iiiiw"r' nr""r'adrr oveÍov\ich kridi;l a záÍúbni, tak isio v pripade kombinovaných zosaden€k v skládbe cele'
'zosaaenív óvrw oosorenÍm'slneéného ŽiaÍenia resp. svella meniá óiastočne svoje zafaÍbenie _ zladujú sa Íozdiely
faÍieb lrvá vyše 12 mesiacov)' Z tohto dóvodu sa farebná odlišnosť u
L'
rráňto'jroce"
'iemňovania
"ono"rí
pÍvkov
nepovaŽuje za Vadu a nemóŽe byť pÍedmetom reklámácie
a
ch
iednotlivÝcň dveli' záÍubnl
V o,ioao! uznaniá rextamáoe aio opravnenej a lozhodnL]ti o spósobe odslÍánenia vady' dohodne kupujÚci s
orlJávairlcrm orimeranú dobu WÍieaenia Íellámácie' minimálne však 30 dní od uznania reklamácie. Pokialje k
;a"tránÉniu uáav nutna opakováná výíoba' teÍmín odslránenia Vády zohladňuje moŽnosťvýroby' V prlpade výmeny
VúlÓbku 2á nový Óíioinálnv kus maximálne do 60 dni'
p'reoavarúci nežodoóvedá za vadv diela' kloÍé vzniklipoužitim nespÍávneho výíobného' montážneho postupu u
tupuitét'o' ,e"p' ňesp'aunou mánipuláctou' alebo nespráVnym skladovaním' álebo použíVanim drdaného dielaR;klámáciumóie uolalniť vÝlučne kupujÚci' a lo pisomnou foÍmou u pÍedávajÚceho'
jej
k"""il"iii
zaotatir preaaváiri'cemu zmiuvnú pokulu Vo výŠke 0'05o/o denne z dlžnej sumy aŽ do
zááaiénia V '"ua.uie
oÍíDadémeškania ieho meškania so zaplalenlm kúpnej ceny' príp' splálky
zaplatir kupujúcemu pÍi zavinenom meškanÍ s dodaním diela zmluvnú pokutu vo Úške
Éiéaauajrciša
ceny nedodanej častidiela'
o,o5o/" denne z 'aua.u;e
zmluvné stíanv sa áohodli' Že špory ktoÍé vyplynú z telo zmluvy' alebo v súvislosti s ňou budú riešiť pÍednoslne
;édiáciou oodia zák' č 42onoó4 z'z' o Ínediácn' Na osobe mediáloÍa sa zmluvné strany dohodnú a jeho odmenu
mierou' nr< ich mimosúdne íokovanie bude neúspešnémóŽe sa ktoÍákofuek zmluvná stlana obrátiť
"r'*Jiaiovnát'
na
Íozhodcovský súd'
Ž.iuuné irranv'"" aorroati' Že Všetky spory ktoÍénevy ešia mimosúdne a ktoÍémedzi nimi vzniknú z právnych
zmfuvy, alebo súvisiacich sloulo .mtUVoU' vrátane spoÍov o platnosť, výklad a
úi"t'ou rrznltriutýctr na
'"kladelejló
abbo súvisi.ciih s toutďzmluvou, ako aj spory' ktoÍémedzi nimivznlkli' alebo vzniknú z
'a"iii"n"
na základe skóÍ Uzalvorenýih zmlúv' alebo súVisiacich slýmito zmluvami' vÍátan€
u'nixnutÝch
"ia".""í -t"noi
p,eoro:ia;a íozhodnulie v íozhodcovskoň konanisTÁLEMU
'mrL,u
píi
Nábr' aím. gen' L' svobodu 9' 8í1 02 BÍáislava' zmluvné
lUDEx'
so
sidlom
sÚDU
ďozioďcóÝsxEúu
iá áaiur,i oezpoamienečne podíiadiťÍozhodnuliu vydanému v rozhodcovskom konanistým, Že takéto
ÍoŽhddnulie budé pÍe zmluvné stÍány konečnéa závázné'

".i.'

11.

12.
'13.

14.
15.

'.t""í
i.".ilí;'#ř;ši';iil;.ániřúÁiá
siiň

VýZVA K MoNTÁŽl / DoPLAToK zálohy

k zmluve č: 130í597/DREV|

Túto Výzvu je nutné vyplniť a odoslať na základe zmluvy najneskfu do 7 dní préd poŽad

Teřmín nástupu na montáž podlb zmluvy

:

Prípadný nesko

in nástupu na montáž :

Presná adÍesa stavby (miesta montáže)
Potvrdzujeme pňpravenosť stavébiých otvorov (viď. príloha č. '1) podÍa pl€dmetu zmluvy' V plipadenástupu
nj móntái a něnioznosri jeÍ-iéalizácle z dóvodu stavebnej nepripravénosti účtujemepaušalné réžijnénáklady
33,19 € (1000,- sk).-

oáuó1

Podpis:

Príloha zmluvy o Dielo č. 130'l597/DREV|
uzatvořená podl'a ustanovení s 63't a nasl. občianskeho zákonníka
Predmetom tejto pílohy je katkulácia ceny diela'

Dveré sAPELl
Pc KB NázÓv

Modél

HÉna D@vo
1

52o,oo€

sPolu:520'00€

zlava30%:156'00€

zárubno sAPELl
DÍévo

spo|u: 155'00 €

zfavá 30%:46'50 €

MontáŽ
túonláž záíu b né s dÝeÍami dwjkídlové oK (z.méÍai ie dopEva

'

vynose

n

ie,

in

Šláláčíým ale ál)

6o'00€t

1

60'00€

spolu:60,00 €

Kl'uěky
WBTORMOO 017 - R BB EPR N

24,21<1

1

24.21C

spolu|24,27 €

Poznámky

K 16.3'2012 došlovo Výrcbnom závodé sAPELl k léc]rnickej zmen€ bzmeru bočnejplochy (Vlysu)dveí prip'esklených a kazélových
ňÓděloch Bočná ohá;bcha dvéísa menlz 12cm ná 15cm' čllr dochádza k Vidibrnému zúŽsniu skla. Émčéka(3+3cm). z lohlo
dÓvodu nie j€ moŽ;é siuplálnil reklamáciu n. rozdEly šlíkyskla á Íámčeka medzistaďm a novým typom' nakoÍto ste bolina lo
upozomenÍ na vzo'kovni.

zapoÓÍtaná zÍaýa'.

202'50 €

Spolu:

556'77 €

DPH

2O%:

Spolu s DPH:
VyPlacoval dňa 30'0l'2013 Roman luboÍmll

za objednávatela

111,35

€

668'12 €
(20 127,78 Skl

