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oBEC sTAŠxov
obecný úľad Staškov Ul. JozeÍä Kr.onera 588 OŻ3 53 Staškov

tel.: 04ll 4302 724. tax: 041/ 43 46 2ł3. e_rnait: staskoYvq@email.qom
ICo: 03 1 4293. oIČ : 202055327 1

xÚpľł zľrĺĺ,uvł Č. 2

uzavtetá v zmysle $ 409 a nasl. obchodného zĺíkonníka

čL 1 Zmluvné strany

Kupujúcĺ:
NrŁov:
So sídlom:
Zastttpený:
IČo:
DIČ:
Banková inštitucia:
Číslo úětu:
IBAN:
e-mail:

Pľedávajúci:

NiŁov:
So sídlom:
osoba oprávnena konať:
IČo:
DIČ:
lČ opH:
Banková inštitucia:
Číslo
IBAN:
e-mail:

Obec Staškov
Jozefa Kroneľa č.588,023 53 Staškov
Ing. Ladĺslav Šimčisko - starosta obce
00314293

20205s3271
Prima banka Slovensko, a. s.
0279615001/s600
sK 91 s600 0000 0077 15493007
staľosta@staskov.sk

Dušan Machovčák_M-Paľket
olešná 778,0Ż3 52 olešná
Dušan Machovčĺík
40t41209
1047940465
sK1047940465
VÚB a. s.
1648982654/0200
sKso 0200 0000 0016 48982654
podlahy@centrum.sk

čL 2 Pľedmet kúpy

Túto zmluvu uzatvarajűzľrrluvné strany ako výsledok postupu podl'a $ 117 zźkazkas
nízkou hodnotou podľa zźkonač,.343/2Ol5 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmęne a doplnení
niektoých zákonov na pľedmet z;ákazkl rrStavebný materĺáI, Inteľiéľové dveľe, Oplotenie,
Betón, Kamenivo, Elektľoĺnštalácĺa do pľiestoľu pľevádzkovej budovy pľe účeĘ DHZ
Staškov"



oBEC sTAŠKov
Staškov ĺJl. Joze
724. t'ux: O4l/ 43ilŤ,Y":::u':89 . O23 53 Staškovro,osiąiőłbíĚi;;ffi,P

Predávajúc i sa zaväzlje dodať a predat,kupujúcemu 
predmet kúpy:2' čast' Inŕeľiéľové dveľe (na zĺĺklad eYýzvy". o".o*"danie cenových ponrĺk)a kupujúci sa zaväzujetento pľedmet kúpy od predávajúceho ptevziat,.

obecný úrad
tel.:041/ 4302

čI. 3 Zmluvnd

Kúpna cena

****'*iĺ.x"-?'*ľ*tľ'*'ť''ff :ľ"":|#'"ľ"TH,ä?:T,ľ,"ľ;.ľ

'o'"".ÍŕuÍlĺľľrä"Jffiŕä";#:i:#:tkovej 
objednávĘ vystaví predávajúci faktúru.

cena a platobné podmienky

čL 4 Termíny plnenia

Termín dodania maľec -aprtl202I
Pľedávajúc i sa zavitalje dodať predmet zmluvyuvedený v ě1. Ztejto zmluvy nasledovne:Lehota plnenia pre pľedávajúceho od doručenia čiastkovej objednávky _ do 2pracovných dní

čI 5 Zodpovednosť za vady fuvaru

Zmluvné sfuanv cą h',á',' --:_ r.
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pľíslušnými ustanoveniami obchodného złíkonníkatechnickych p*u*.,-r, #,J::T-:tv zo zodpovednosr'

ľä*'ffi ľffi li'"m"ňt",'łďĺ1nť'xľ:ä[*;,l".?Tľ1J'""':1#



obecný úľad Staškov
tel.: 041/ Ęa2 724^ truĺ: 04

lČo: o:

, dňa 3 hlĺ

oBEC STAŠroV
Ul. Jozefa Kl'orreľa 588 023 53 Staškov
l / 43 46 23'3, e-ĺnai|: staskovYo@,gmail.com
l42%.DIČ 202055327t

ěI. 6 ostatné ujednanía

Predávajúci sa zaväzllje pľedloŽiť podľobný aktualizovaný ľozpočet do 7 dní od
1zatv9ľenia zĺnluvy. objednávateľ si vyŽaduje predloženie ceľtifikátov od dodaného tovaru.Kupujúci si vyhľadzuje právo nenaplniť celýľozsah pľedmefu obstarávania.

čL 7 Zóverečně ustanovenío

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zrnluvných stľĺena účinnosť dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia.'

Zmluvu je moŽné zľušiť alebo znreniť obojstľeĺnę odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.
Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplyvajúceustanoveniami obchodného aĺkonníka Slovenskej ľepubliĘ.
Zmluvné strany sa dohodli, že tűto zmluw si pľečítali, jej obsahu poľoanmeli a zmluvazodpovedá ich skutočnej, slobodnej avážnej vôľ, Lw,ĺľajĺ ju dobrovolhe a na zrrak súhlasu
s jej obsúom ju podpisujú.

Táto zrĺlluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane po jednomvyhotovení.
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- rket

leołŕ+.-h ĺa l 2o9
" " ĺc'opń: sx)o47940465 "' . . .

.' Äóoi rao odĺ ' o9o4 575 627

podpis predávajúceho

V Staškove' dňa 9. 3.2O2l

podpis kupujúceho
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v súlade s opisom pľeĺ|mę1u

Príloha č. 3

Uchádzač,vyhlasuje, Že JE /Effi* platitelbm DPH

Názov predmetu obstaľávania:

1'Časť
SiřÄvEBNÝ MATERLĹL

Z. ěasť
utĺľgRIÉBovE DYEĘE,

}, ěaď
)PLOTENIE

|. časť
BETiN
. časť
(AMENIVO

.časť
lLEKTRoINŠľłrÁcn

]ENA CELKOM
Cerra sŕanovená za celý pľedmet zźiJĺazky obsahuje všeÍĘ náklady súvisiace s pľeílmetom

'ÄkĄab' V súvislosti s touto zákazkou nevzriloIú veľejnému obstarávatel,ovi žiadne iné dodaročné nálĺlady.
,.,.'.;,'..|,'.; :_ łś' ir;,-:1.':t

'>-łt-ŕ'' ,.: -':.1 '''-i'c.

366 68i, CgÜ4 c/3 e27

IČot401412A9

vÚBBankové spojenie a.s.

Telefĺĺn:0904 575 627

DIČ| 1047940465

IBAN sKos0 0200 0000 001 6 4898 2654

maił:e-

podnikat':zástupcovia podl'a doklad u o opráYEeI}í

ľegistľÍ:Zapísaný v zrYnostens kom 502- I 441Ü

IČDPH:SKl047940465

ca:Adľesa sídla chá dza olešna 778, 023 5Ż o Iešna

poločnosti M.
obchod ne meno s Dušan Mach ovčák Paľket

oplotenie, Betón' Kamenir.o, Elektroinštatácia do pľies toľu
PoŻlama zbro;nica DFIZ Staškov s.č' 227

zál<azky:Nazov
preváĺĺzkovej 6uďovy Pľ€ účeĺy"Stavebný

DÍ1z
maŕeriál,

Staškov.. talnol
Inŕeriérové

projektu:
dveľe,

Návrh na plnenie kritéľií

l25,0o€ 25'00€ ':.:15ą00.€j'

Celková cena s DPHDPH:

Celková cena bez DpH:

V dňa ...2020

Meno, priezvisko, fi.nlicia a podpis orgán



JVÁ PONUKA
anMachovčák-M-Parket.lš

/8
12352 olešná
Slovensko

lČo:
DIC:
lČopH:
Platca DPH
ľEterÓľĺ:
EMAIL:
WEB:

40141209
1047940465
sK1047940465

0904575627
podlahy@centrum.sk
m-parket.sk

DUŠan Machovćák

.-9.:j i.:r a.l

Vyhotovil:

i)

lel ąlłĺ

ĺ

'iťt
o':ry#',::'

22.2.2021
Dátum vystavenia

Prevzal:

Celková suma s DPH

DPH:

celková suma bez DPH

K úhrade:

150,00 EUR
stopäťdesiat eUľ

'ĺ50.00 EUR

25,00 EUR

125.00 EUR

'ceruovÁ PoNUKA 
',Materiál pre účely DHZ Staškov

Dvere Standart 1 1 n praVé biele + kovanie

Dvere Standa rt 80 pravé biele + kovanie

Popis poloŽky

1

I

MnoŽstvo

ks

ks

MJ

Spolu:

79,17

45,83

Cena za MJ

í25'00

79,17

45,83

Celkom bez DPH

25,00

20%

20%

DPH

95,00

55,00

Celkom s DpH

obec Staškov
J. Kronera 588
02353 Staškov
ICO: OO31'42g3DIC: ZOZOSS32Tĺ

Ponuka pre


