ZMLUVA O DIELO číslo BJ-2013/002
uzavretá podľa ustanovení Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:
Zhotoviteľ :
RAKY stav, s.r.o.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro Vložka číslo 17550/P
zastúpená: Marek Rakoš - konateľ

Hlavná 387/87, 086 41 Raslavice
IČO : 36 615 323
DIČ : 2022207352, IČ DPH : SK 2022207352
VÚB Prešov

Objednávateľ :
Obec Hažlín
zastúpená: Ing.František Olah – starosta obce

Hažlín 200, 086 14 Hažlín
IČO : 00322016
DIČ : 2020711550, IČ DPH : SK 2020711550
Predbežný termín realizácie :
08.-09. týždeň 2013
Realizácia diela dohodou stanovená na : po telefonickom dohovore

Článok I. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je záväzná objednávka objednávateľa na základe odsúhlasenia cenovej
ponuky zhotoviteľa. Cenová ponuka bola vypracovaná podľa zadania a špecifikácie
odberateľa a na základe vyššie spomenutých špecifikácií sa obidve strany dohodli na
podmienkach a dodaní nasledujúcich výrobkov a služieb:
1 dodávka okien z profilového systému SPECTUS vo farbe biela a špecifikácií podľa
popisu z cenovej ponuky PBJ130032, ktorá je spolu so Všeobecnoobchodnými
podmienkami spoločnosti RAKY stav, s.r.o. neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
o dielo
2 dodávka vnútorných a vonkajších parapetných dosiek
Článok II. Cena
Cena výrobkov a služieb je dohodou predbežne stanovená na hodnotu diela: 416,80.- EUR
s DPH.
Konečná cena diela bude odberateľovi vyfakturovaná v dodávateľskej faktúre podľa
stavebného denníka.
Článok III. Termín plnenia
Termín dodávky je uvedený v úvode. Jeho platnosť je podmienená neodkladnou úhradou
čiastočnej platby z predbežne stanovenej hodnoty diela podľa II. článku, ktorú objednávateľ

uhradí v prospech zhotoviteľa a súčasným vrátením jedného potvrdeného - podpísaného
exempláru Zmluvy o dielo. Oneskorenie vyššie uvedenej platby resp. vrátenia Zmluvy o dielo
oprávňuje zhotoviteľa k zmene termínu plnenia.
Článok IV. Platobné podmienky
Objednávateľ uhradí dohodnutú výšku čiastočnej platby min. 300,00.- EUR neodkladne po
podpise zmluvy . Doplatok bude uhradený po dodaní okien. Po obdŕžaní faktúry odberateľ
bezodkladne doplatí v prospech zhotoviteľa konečnú cenu za dielo. Pri nedodržaní termínu
splatnosti je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať objednávateľovi penále za omeškanie úhrady
faktúry vo výške 0,05% za každý deň omeškania z celej fakturovanej sumy. Výrobky dodané
zhotoviteľom objednávateľovi ostávajú vo vlastníctve zhotoviteľa až do uhradenia celej
hodnoty ceny diela.
Článok V. Zvláštne ustanovenia
Objednávateľ umožní zhotoviteľovi splnenie, realizáciu diela a v náležitej miere vytvorí pre
zhotoviteľa podmienky na splnenie diela. V opačnom prípade je zhotoviteľ oprávnený
fakturovať objednávateľovi všetky skutočne vynaložené náklady na zhotovenie diela. Výška
nákladov sa stanoví na základe dohody. V prípade, že k dohode nedôjde výšku nákladov
stanoví súdny znalec. Objednávateľ je povinný tieto náklady uhradiť v termínoch, ako keby
bola zmluva riadne splnená. Ak dôjde k odkladu plnenia zmluvy z dôvodu vyššej moci – sa
táto skutočnosť považuje ako keby k odkladu plnenia nedošlo. Tato skutočnosť sa uvedie
v písomnej forme obojstranne podpísaným dodatkom k tejto Zmluve o dielo.
Článok VI. Garancie
Zhotoviteľ poskytuje záruku na dodávané výrobky – okná a dvere - v trvaní 60 mesiacov od
termínu montáže – osadenia. Pri dodávke bez osadenia sa záručná doba upravuje na 24
mesiacov. Na príslušenstvo a doplnky sa poskytuje záruka 24 mesiacov. Zhotoviteľ neručí za
vady spôsobené nesprávnym používaním, násilným poškodením, neodborným zásahom do
konštrukcie výrobkov alebo osadenia.
Článok VII. Záverečné ustanovenia
Táto zmluva o dielo bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch a každá strana obdrží po jednom
exemplári. Všetky prípadné zmeny tejto Zmluvy o dielo je možné vykonávať iba písomnou
formou po súhlase oboch strán dodatkami k zmluve. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto
zmluvu pred podpisom prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní, vzájomnej
dohode a podľa ich slobodnej vôle. Na znak súhlasu a pochopenia obsahu zmluvy bola
obidvoma zmluvnými stranami bez nátlaku podpísaná. Táto zmluva nadobúda platnosť a
účinnosť podpismi oboch zmluvných strán.
V Bardejove 20.02.2013
Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

