Zmluva o zhotovení veci na zákazku

uzatvorená podľa § 644 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Mobil :
(ďalej len „zhotoviteľ“)
a
Objednávateľ:
Meno a Priezvisko:
Bydlisko :
Mobil :
(ďalej len „objednávateľ“)

Lucia Kulíková – krajčírsky salón LUCIA
Študentská 1445/8,069 01 Snina
40117065
0908 651 829

........................................................................
........................................................................
........................................................................

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o zhotovení veci na zákazku (ďalej len „zmluva“):
Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

Zhotovením veci sa na účely tejto zmluvy
rozumie : ...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(ďalej len „vec“).
Článok II
Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje na vlastné nebezpečenstvo a za podmienok stanovených touto zmluvou zhotoviť pre
objednávateľa vec špecifikovanú v článku I. bode 1. tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zhotovenú vec od
zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jej zhotovenie špecifikovanú v článku V. tejto zmluvy.
Článok III
Zhotovenie a odovzdanie veci
1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť pre objednávateľa vec na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo riadne
a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní veci
postupovať s odbornou starostlivosťou.
2.

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť vec osobne, resp. prostredníctvom svojich kvalifikovaných a odborne spôsobilých
zamestnancov, za ktorých činnosť zodpovedá tak, akoby ju vykonával osobne. Zhotoviteľ je oprávnený dať vec
na vlastnú zodpovednosť zhotoviť tretej osobe.

3.

Zhotoviteľ je povinný obstarať materiál a iné prostriedky potrebné na zhotovenie veci. Kúpna cena tohto
materiálu a prostriedkov je zahrnutá v cene za zhotovenie veci.
Zhotoviteľ vec vyhotoví podľa pokynov objednávateľa, t.j. podľa objednávateľovho výberu materiálu, ním
navrhnutého strihu, spôsobu vypracovania a podobne.

4.

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť vec najneskôr do .............................. a najneskôr v tento deň ju aj odovzdať
objednávateľovi.

5.

Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi za účelom zhotovenia veci potrebnú súčinnosť, najmä dostaviť
sa na skúšky šiat, ktorých počet závisí od náročnosti a špecifikácie šiat. Skúška šiat je vopred dohodnutá
osobne alebo aj telefonicky. Termín skúšky : ........................................................................................................

6.

V prípade, ak objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť neposkytne, zhotoviteľ nie je v omeškaní
s plnením svojho záväzku zhotoviť a odovzdať vec, a to počas celej doby, v ktorej je objednávateľ v omeškaní
so splnením svojej povinnosti poskytnúť súčinnosť.

7.

Miestom odovzdania veci je prevádzka zhotoviteľa.

8.

Pred odovzdaním zhotovenej veci je zhotoviteľ povinný umožniť objednávateľovi oboznámiť sa s ňou. V prípade
ak bude objednávateľ po oboznámení sa so zhotovenou vecou požadovať jej ďalšiu úpravu, je zhotoviteľ
povinný túto vykonať len vtedy, ak medzi zhotoviteľom a objednávateľom dôjde k dohode o primeranom zvýšení
ceny za zhotovenie veci. Dohoda o zvýšení ceny za zhotovenie veci nie je však potrebná v prípade, ak má vec
vady, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, a ktoré je z tohto dôvodu povinný bezodplatne odstrániť.

1.
2.

1.

Článok IV
Omeškanie objednávateľa s prevzatím veci
Ak si objednávateľ nevyzdvihne vec v lehote 1 mesiaca odo dňa, kedy bol na jej prevzatie zo strany zhotoviteľa
po prvý krát telefonicky vyzvaný, má zhotoviteľ právo s vecou voľne nakladať, vrátane práva vec predať.
Ak sa zhotoviteľovi nepodarí neprevzatú vec speňažiť, alebo iným spôsobom s ňou účelne naložiť, má
zhotoviteľ právo na zaplatenie ceny za zhotovenie veci aj bez toho, aby došlo k jej odovzdaniu.
Článok V
Cena za zhotovenie veci
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie veci vo výške stanovenej dohodou
zmluvných strán v predpokladanej sume ......................... EUR.

2.

Cena zhotovenej veci je splatná prostredníctvom zálohy a doplatku. Záloha vo výške .......................... EUR z
ceny diela je splatná okamihom uzavretia tejto zmluvy.

3.

Nárok zhotoviteľa na zaplatenie doplatku ceny za zhotovenie veci vzniká okamihom odovzdania veci.

4.

Platbu ceny zhotovenej veci, jej zálohy a doplatkov realizuje objednávateľ
pokladne.

5.

Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy osobne, či telefonicky s právnymi následkami s tým
spojenými.

6.

Ak sa zatiaľ nezačala realizácia zhotovovanej veci, vráti zhotoviteľ objednávateľovi ním zaplatenú zálohu. Ide o
odstúpenie od zmluvy (zrušenie objednávky) do 24 hod.

7.

V prípade odstúpenia od zmluvy ak už realizácia veci prebieha, t.j. objednanie materiálu, strihanie materiálu,
zhotovovanie strihu, blokácia iných objednávok, zarezervovanie materiálu, strata času (nastáva po uplynutí 24
hod. od uzavretia zmluvy), zhotoviteľ nevráti objednávateľovi zaplatenú zálohu, nakoľko sa účastníci dohodli, že
táto záloha sa započítava na zmluvnú pokutou podľa § 544 Občianskeho zákonníka.

1.

priamo zhotoviteľovi do jeho

Článok VI
Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

2.

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

3.

Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných strán písomnými
dodatkami.

4.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a jeden objednávateľ.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva vyjadruje ich skutočnú,
vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na
znak toho zmluvné strany túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V ......................... dňa .........................

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

......................................................………...
Lucia Kulíková – Krajčírsky salón LUCIA

................................................
meno priezvisko

