
Kupujrici:
Nazov:
So sídlom:
Zastúpený:
ICO:
DIČ:
Banková inštitúcia:
Číslo úětu:
IBAN:
e-mail:

Pľedávajúci:
Nazov:
So sídlom:
IČo:
DIČ:
lČ opH:
Banková inštitricia:
Číslo úětu:
IBAN:
e-mail:

xÚpN ZNĺLAVA .I4lŻ02l
lzayretáv zmysle $ 409 a nasl. obchodného zákonníka

čl, 1 Zmluvné stľany

obec Staškov
Jozefą Kroneľa č.5881 023 53 Staškov
Ing. Ladĺslav Šimčisko - staľosta obce
00314293

2020553271
Pľima banka Slovensko, a. s.
0279615001/5600
SK81 5600 0000 0002 79ó1 5001
staĺosta@staskov.sk

COUPE INVEST s.r.o.
Zámocká 22, 811 01 Bĺatislava
47220Ż01
2023802Ż97
sK2023802297
Čsog
4018476355t7500
sK98 7500 0000 0040 1847 6355
sękretarial'.zľr@zahas- group'sk

čL 2 Predmet kúpy

Túto zmluvu uzatvĺĺľajú zmluvné strany ako výsledok postupu podľa $ 117 zékazka s
nízkou hodnotou podľa záłkona ě. 34312015 Z.z. o veľejnom obstaľávaní a o zmene a doplnenĺ
niektoých zákonov na pľedmet zćtkazky,, Hasičská stľiekačkal'

Predávajúci sazaväzuje dodať a pľedať kupujúcemu pľedmet kúpy podľa špecifikácie
v konkretizácii pľedmetu zmluvy a predloženej cenovej ponuky v pľílohe č.i tejtđkúpnej
zmluvy a pľeviesť na nęho vlastnícke pľávo k tomuto tovaľu:

Cĺsteľnová hasĺčská stľiekačka: T 815 _ cAs 32, YIN: TNU85PR26KK088036

a kupujúci sa zaväzuje tento pľedmet kúpy od pľedávajúceho prevziať, o ěom spíšu pľotokol.

čl, 3 Zmlutnd cena a platobné podmíenky

Kt1pna cena za pľedmet kúpy bola stanovená podl'a ěl. 2 tejto zmluvy v súlade
s Návľhom uchádzača na plnenĺe kľitérĺí na vyhodnotenie ponúk:

celkom s DPH _ 24 970'- EUR (slovom: dvadsaťštyľitisíc deväťstosedemdesiat ęur
vrátane DPH)



Po protokoláľnom odovzdaní aptevzati predmetu zmluvy, na základę pľebeľacieho
pĺotokolu potvľđeného kupujúcim, aj predávajúoim bude vystavená faktura, ktorej splatnost' je
30 dní odo đňa jej doľučenia kupujúcemu.
Faktúľa musí obsahovať náležitosti podľa $74 zákona č'. 2Ż212004 Z.z. o dani zpľidanej
hodnoty v znení neskoľších pľedpisov. Kupujúci je opľávnený namietať vecnú a foľmálnu
spľávnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nová lehota splatnosti zaěina plynúť od doľučenia opľavenej alebo doplnenej faktúry do sídla
kupujúceho.
Prílohy ťaktúry budú tvoľiť najmä tieto doklady:

o Pľotokol o odovzdaníapľevzatí
o Doklady vďahujúce sa na tovaľ
o Pľehlásenie o všeobecnej bezpečnosti výľobku

Za spľéxne vyěíslenie sadzby DPH podľa zákona č,. 22212004 Z.z. o dani z pľiđanej hodnoty
v zĺęní neskorších pľedpisov zođpovedá pređávajúci v plnom ľozsahu.

čl.4 Termíny plnenia

Termín dodania: december 2021

čl. 5 Zodpovednost'zavady tovaľu

Pľedávajúci zodpovedázato, že pľedmet tejto zmluvy bude splnený podľa podmienok
zmluvy a Že počas záruěnej doby bude mať vlastnosti dohoclnuté v tejto zmluve'

Pľedávajúci zodpovedá zavady a nedostatky, ktoľé má tovaľ v časejeho dodania
kupujúcemu. Ďďej je pľedávajúci povinný bez zbytoéného odkladu odstľániť aj také vady, za
vznik ktoých popiera zodpovednosť, ktoých odstránenie však neznęsię odklad.

Vadou tovaľu sa ľozumie odchýlka v mnoŽstvę, akosti, vyhotovení' alebo vybavení na
pľępľavu stanovených touto zmluvou, technickými noľmami, pľedpismi ako aj usmeľneniami
a požiadavkami kupuj úceho'

Zmluvné stľany sa đohodli na záručnej dobe tovaľu 24 mesiacov. Zćlruěnä doba zaěina
plynúť dňom odovzđania aprevzatia tovaľu kupujúcim.

Pľedávajúci je povinný ľeagovať na písomnú reklamáciu đo 5 pracovných dní po jej
obdrŽaní a dohođnúť s kupujúcim spôsob a pľimeľanú lęhotu odstľánenia reklamovanej vady.
Predávajúci sazavinĄe odstľaniť reklamovanú vadu v čase dohodnutont s oprávneným
zástupcom kupujúceho. Riešenie vád tovaru sa budę ľiadiť všeobecnými ustanoveniami
obchodného zákonníka.

ěL 6 Zdverečné ustanovenia

Subđodávatelia nie sú účastníkmi tohto zćlväzkového vzťahu aztejto zmluvy im
nevznikajú žiadnę práva a povinnost\ . Zaichěinnosť v plnom ľozsahu zodpovedá predávajúci,
ako keby predmet zmluvy plnil sám.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísarria opľávnenými zástupcami
zmluvrąých stľán a úěinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveĘnenia.

Zmluvu je možné zrušiť alębo zmeniť obojstranne ocĺsúhlasenými a podpísanými dodatkąmi.



Pokiaľ nie je v tejto zľriluve dohodnuté iné, riadia Ša právĺelpomery z nej vyplyvajúoo
ustanoveniami obchodného zákonníka Slovenskoj ľepubliky.

Zmľuvné stľany sadohodli, že túto zmluvu si pľečítali, jęj obsďru porozumeli a aluva
zodpovedá ich skutoěnej, slobođnej a vĺáżrej vôli, uzäwaĺajú juäobrooolL" *nu á* súhlasu
s jej obsďrom ju podpisujú.

Tátg anluvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zrnluvná stľana dostane po jednom
vy'hotovení.
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podpis kupujrleeho



obchodné meno:

lČo:
Zastípenź.;

Uchádzač:

oBEC sTAŠrov
obecný uľad Staškov Ul. Jozefa Kľonera 588 023 53 Staškov

tel.: 041/ 43 0Z 723, e-mail: starosta@staskov.sk

verejný obstarávatel'

Pľíloha ě.1

Návĺh uchádzača na plnenie kľitéĺiĺ
Názov zá|<azĘz rrFlasičská stľiekačka..

COUPE INVEST, s.r.o.

47 220 201

JUDr. Marián Šmiaa - konateľ

je/a*eie platcom DPH*I

COUPE INVEST s.r.o.
Zámocl<á 22

8L1 01 Bratislava
lČo:47 220 Żol

lŕł'
osoba opľávnená konať v mene uchádzača

V Bratislave, dř.a 07'12'2O2L

Kľítéľium č.2:Lehota výstavby v ptacovných điĹoch

sadzba DPH v %Z toho

Z toho DPH

Z toho cena bez DPH

1:Kľitériumč. Celková (zmluvná) cena I DPH (resp. cena

70%

2270,00Q

22?00,00G

24970,00ę

1 Nehodiace sa prečiarknite


