
Kupujúci:
Názov:
So sídlom:
Zastupený:
IČo:
DIČ:
Banková inštitúcia:
Číslo účtrr:
IBAN:
ełnail:

Pľedávajrĺci:
Názov:
So sídlom:
IČo:
DIČ:
IČ npH:
Banková inštitúcia:
Číslo účtu:
IBAN:
e-mail:

KUPNA ZMLUVA Č.13l202t
uzavtetá v zmysle $ 409 a nasl. obchodného ziĺkonníka

čL 1 Zmluvné strany

obec Staškov
Jozefa Kronera č. 588' 023 53 Staškov
Ing. Ladislav Šimčisko _ staľosta obce
00314293
Ż020553Ż7l
Pľima banka Slovensko, a. s.
0279615001 /5600
sK81 5600 0000 0002 7961 5001
:'l:l| ĺ)\l,llt/''1;1;| 1 1r,,'l|,

RUBUS, s.r.o.
Raková 1443, 0Ż351 Raková
53351827
2121343389

ČsoB
40Ż851032617500
sK98 7500 0000 0040 2851 0326
m esi aľkin. gls@ gmai l. com

čl. 2 Pľedmet kíłpy

Trito zrnluvu uzatvárajű zmluvné strany ako výsledok postupu podľa $ 117 zźů<azka s nízkou
lrodnotou podľa zákona č). 34312015 Z.z. o veľejrrom obstaľávaní a o Zlnene a doplnení
niektorych zfüonov na pľedmet zákazky 

'Kamenivo 
a betĺón na opravu a údržbu miestnych

komunikáciĺ v obci Staškov"

Predávajúci sa zaväzuje dodať a pľedať kupujúcemu pľedmet kúpy:

1. čast' - KAMENIVO (na základe výzvy na pľedkladanĺe cenových ponúk)

a kupujúci sa zaväzuje tento pľedmet laipy od predávajúceho ptevziať.

čL 3 Zmluvnó ceng a platobné podmÍenĘ

Kirpna cenaza predmet kupy bola stanovená podľa čl. 2 tejto zmluvy vrtĺtaĺe dopravy
na nliesto stavby do obce Staškov v súlade s Návľhom uchádzača na plnenĺe krĺtéľií na
vyhodnotenie ponúk z |6 324,- EUR (slovom: šestnásťtisíctľistodvadsaťštyrieur)

Za dodanie tovaru na zźlkIaőe čiastkovej objednávky vystaví predávajilci fakturu.
Splatnosť faktuľ je 30 dní od dodania tovaru.



čl. 4 Teľmíny plnenia

Tenrrín dođania august - ľlovenrbe ľ 2021'
Pľedávajúci sa zaväzuje dodať pľedlrret zmluvy uvedený v čl. 2 tejto zmluvy nasledovne:
Lelrota plnenia pľe pľedávajúcelro od doručenia čiastkovej objednávky _ 2 pľacovné dni'

čl. 5 Zodpovednost' za vady tovaľu

Zlrrluvné stľany sa buclú ľiaĺĺiť pľíslušnými rrstanovełriami obchodnélrĺl zákonníka
v plailrolrr zlleni, ktoľé upľavu.iú náľoky zo zodpovednosti za vady. V prípade nedoĺlrŽania
technických paľametrov na pľechrlet Ltrpy, uvedených v certifikátoch a osobitných požiaĺlaviek
na plnetrie, btrde toto považované za podstatné porušenie ztnluvy a kupujúci ma pľávo odstťrpiť
od zrrrluvy a to trez akýchkol'vek ďalších náľokov znrluvnýclr stľĺĺn'

čl. ő ostatné ujednania

Pľedávajťrci sa zaväzu'je predložiť podľobný aktualizovaný rozpočet do 7 ĺlní oĺl
uzatvoľeltia zlnluvy.
Minimálny odbeľ _ 0,5 m3. objednávatel' si vyžaĺluje pľedloŽenie certiÍikátov od doclaného
tovaľu.
Kupujrici si vyhľadzrrje pľávo nenaplniť celý rozsah pľedmetu obstarávania'

čl. 7 Záveľečné ustanovenia

Táto znrltrva nadobúĺla platnosť dňom jei podpisania opľávnenýrrri zástupcami zmluvnýclr stľán
a účinnosť dňonl nasledujťrcim po dĺli.1e.i zvcreinenia.

Zrrrluvu je možné znršiť alebo zmeniť obojstl'anne odsúhlasenými a poĺlpísanými đodatkami

Pokiaľ rrie je v tejto zmluve dohodnuté iné, ľiadia sa právne pomery z nej vyplývajúce
ustan oven ianl i obch odn éh o zákonn íka S l ovenskej republiky'

Zrlluvné stľany sa dohodli, že tuto zmluvu si pľečítali' jej olrsahu poľozutneli a zmluva
zodpovedá ich skutočne.j, slobodnej a vážnej vôli, uzatváľajri ju dobrovol]ne a na znak súhlasu
s jej obsahom ju podpisujú.

Táto zmluva je vylrotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná stľana dostarre po jednom
vylrotovení.

V Staškove, dňa.
\
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