
oBEC STAŠKov
oLlecný ŕrrad Staškov Lĺl. Jozeťa Kľonera 588 023 53 Staškov

a4tĺ 43a2 724, 0-l lĺ 43 46Ż33, j staskovvo@gmail'com
ĺĆo: ĺl: l42L)3, DĺĆ: 20205 53Ż7 |

Kupujúci:
Názov:
So sídlom:
Zasťűpený:
IČo:
DIČ:
Banková inštitucia:
Číslo účtu:
IBAN:
e-mail:

Názov:
So sídlom:
osoba opľávnena konať
lČo:
DIČ:
lČ opH:
Banková inštitucia:
Číslo
IBAN:
e-mail:

rÚpNł zlvĺl,uva Č. 3

uzavretá v zmysle $ 409 anasl. obchodného zákonníka

čl. I Zmluvné strany

obec Staškov
Jozefa Kľoneľa č. 588, 023 53 Staškov
Ing. Ladislav Šimčisko _ staľosta obce
00314293

20205s3271
Prima banka Slovensko, a. s.
027961500r/5600
sK 91 5600 0000 0077 1549 3OO7
staľosta@staskov'sk

Pľedávajrĺci:

K-stoľe s. r. o.
Raková 779,023 51 Raková
Kubaška Andľej
36138603
202233t278
sK2022331278
Čsog
4004139310t7500
sK55 7500 0000 0040 0473 9310
pavol.mestan@k-store. sk

čl. 2 Predmet kúpy

Túto zmluvu uzatváraju zmluvné strany ako výsledok postupu podľa $ 117 zákazka s
nízkou hodnotou podl'a zákona č.343/20t5 Z.z. o veľejnom obstarávaní a o zmęne a doptnení
niektoých zákonov na predmet záka:zky,,Stavebný materĺáI, Inteľiérové dvere, oplotenie,
tsetón, Kamenivo' Elektroinštalácia do pľiestoľu prevádzkovej budovy pľe ričelý Dp1z
Staškov"



oREC sTAŠKov
obecný ŕrł:ad Staškov IJ\. JozeťaKľonera 588 023 53 Staškov

04li'_ĺ_]02 ]21, 04ll43 46233, @ĺČo: ĺl: L1293, DIČ: 20205 53Ż7I 
----.----:

Predávajrici sa zaväzuje dodat' a pľedať kupujúcemu pľedmet kúpy:
3. čast' OPLOTENIE (na základe Yýzvy na predkladanie cenových ponúk)
a kupujúci sa zaväzuje tento pľedmet kúpy od predávajúcęho prevziať.

čl. 3 Zmluvnĺi cena aplatobné poĺImienky

čI. 4 Termíny plnenia

Termín dodania maľec _aprít2)21

Pľedávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 2tejto zmluvy nasledovne:
Lehota plnenia pre predávajúceho od doručenia čiastkovej objednávky _ do 2 pracovných dní

Kúpna cena za predmet kúpy bola stanovená podl'a čl- 2 tejto zmluvy vľátane dopľavyna miesto stavby do obce Staškov v súlade s Návrhom uchádzača na plnenie kľitérií navyhodnotenie ponúk (PríIoha č. 1): 1 934,76€ s DPH
Za dodanie tovaru na zéłklad,e čiastkovej objednávky vystaví predávajúci fakťuru'Splatnost'faktuľ je 30 dní od dodania tovaru.

čl. 5 Zodpovednost' za vady tovaru

Zmluvné strany sa budú ľiadit' príslušnými ustanoveniami obchodnéh o zźlkonnikavplatnom zneni, ktoré upravujú náľoky zo zodpovednosti za vady. Vpľípade nedodržaniatechnických parametrov na predmet kúpy, uvedených v certĺntatocłr a osobitnýchpožiadaviek na plnenie, bude toto povaŽ orunZ- rupodstatŕ porušenie zmluvy a kupujúci maprávo odstúpiť od zmluvy a to bez akýchkol'vek d'álších nárokov zmluvných stľán'



oREC STAŠKov
()becliý ŕlľacl Staśktlv lJl. Jtlzel'a Kľolleľir 588 023 53 Staškov

04I / 4302 124, (14 I I 43 46233, .. staskovvo@gmail.com
ĺc:o: ĺl: | 1293 , DIČ: 20205 5327 l

čl. 6 ostatné ujednania

Predávajúci sa zaväzuje pľedloŽiť podrobný aktualizovaný rozpočet d,o 7 dní od
uzatvorenia zmluvy' objednávateľ si vyžaduje pľedloženie certiľrkátov od dodaného tovaru.
Kupujúci si vyhľadzuje pľávo nenaplniť celý ľozsah pľedmetu obstaľávania.

čl. 7 Zóveľečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných
stľán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Zmluw je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami'

Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajrice
ustanoveniami obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, že títo zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a zmluva
zodpovedá ich skutočnej' slobodn ej a váŹnej vő|i, uzavárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu
s jej obsahom ju podpisujú.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná Strana dostane po
jednom vyhotovení.

, dňa V Staškove, dňa 9' 3.202I

E'ĺ!a Ťi A

t v v -t-_--ŕłEl rLj:r'l '_' '"-"* 
434 16ř

. . !! . . ,,-, t",r. .,r.^^-^^^]ll'lĺý!!J. ll' ł-li_lll: SK202233]278

podpis pľedávajúceho podpis kupujúceho



OBtrC STAŠKov
{ )b.:r:Ĺiv Ĺtrlcl Sta:śkĺlt' Ĺjl. .]ozctli Kr'ĺ-ilrcla _ĺ63 Ĺ']-j 53 Siašktlv

ij4i, -łj02 724. ()4l'_ĺ3 '46?'33. staskovvo@gmail.com
ĺ(''t.l ll_] l_l]t)j, DtĹ ' 2Ü2Ĺ)5-5327l

Príloha č. 3

Bankové spojenie: cŚľe ą.9 (cĺ(t1
Ucháđzač, vyhlasuje, że JE NłĐ+E* platiteľom DPH.

CENA CELKOM

6'čast'
ELEKTRoINŠTALÁCIA

5. čast'
KAMENIVO

4' čast'
BETÓN

3. časť {

OPLOTENIE

2. čast'
rNTERtERovÉ DVERE

1'Časť
STAVEBNÝ ľĺłľnnrÁr

Názov predmetu
obstarávania:

'/Íť,51CG

łi'/'!i: í2

Í' q yzŕľą; C

Celková cęna
bezDPH:

łd'ĺĺ,

A ^t+iJ!)

l ''-' 'ł'

DPH:

,l ]e ,sc G

'ł8'3ł1W.e',

30łł,I;6G

Celková cena s DPH

Cena stanovená za cclý pr'edmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s pľedmetom obstaľávania v słilade s opisom predmetu

złlkazky. V súvislosti s touto zákazkou nevznĺknú veľejnému obstarávatel'ovi žiadne iné dodatočné HMt} Bakcvá 779

,,J. OE/

4 1t:79

2I:331278

Meno, pdezvisko, funkcia a PoclPis

\"

lČo: J ( ĺ 
' 

jĺ^r ''

Telefón: Ccĺł& ĺi ł€/'t

DIČ: 1ťĺt 
')/(- 

ĺö

Obchodné meno spoločnosti: .t

N ázov zákazky :,,Staveb ný materiál, Interiéľové dvere,

pľevádzkovej budovy pľe účely DHZ Staškov" v rárĺci projektu:
optotenie, Betón, Kamenivo, Elektroinštalácia do pľiestoru
Požiarna zbrojnica DHZ Staškov s.č. 227

Návrh na plnenie kritérií

L (^1/IBAN ś|ĺ g { ł a' (' (" ĺ.^(/) 7' J )
e-mail: au 0( asloą elĺ - sk,

tatutárni zástupcovia podl'a dokladu o opľávnení podnikat': 11'trąslc c- J ne(ľc

Zapísaný v Oĺľ( s Żi(ir,^

ĺČ oľH: .jľĺ ĺ,ł,^11 }3 // ,J

Adresa sídla uchá dzač.a: l r:.l,:,:'' ĺ . ĺ'

v ..rte{ĺ.ľl. l,.e;.'.. aĺaĺ'i: :.!....'202 Ą

Ä*'*\t/-t-ą



PONUKA
K - store, s.r.o.

Raková 779
023 51 Raková

lČo: 36738603 lc DPH: sK2022331278

Zápis v oR os Źilina vl.ó..l862o/L

Por.č. Kód Názov

I rox l25 Rúra 60x4 6m

Va|covaný profil LNP 60/60/5mm 6m

Tyč kruhová 20mm 6m 5235

Plech ALUZTNOK TgS O,7mm TBOXZOOO

Doprava_Man 4x4_Zona2

Doprava_Man 4x4_Vykladka paleta HR

2 rox093

3 rox126

Spolu

Vypracoval: 03.03.2021
Pavol Mestan

pavol.mestan@k-store.sk

0918 489 612

ĺ612,300 ĺ934,76

9,000 ks 96,750 330,750 20 s96,90

13,000 ks Z4]SO SZ1.:SO ZO A86,10

6,000 ks j 3,SOO 8 f ,000 20 97,20

35,000 ks 24,Ooo 840,0oo 20 1OO8,OO

't,000 34,000 34,000 20 40,80

ĺ,000 pal 4,8oo 4,800 20 5,76

Celková hmotnost': 524,76kg

E

MnoŽstvo
MJ

Jedn.cena
bez DPH

Cena spolu DpH
bez DPH %

Cena spolu
s DPH

4 rox127

5

o

Cenová ponuka je platná 14 dnÍ od jej vypracovania.
Tovar je moŽné vrátiť komoletný' nepouŽitý v originálnom balení na základe dokladu o zaplatení do 30.. dní od kÚpy. objednávkový lovar nieje moŽné vľáliť' Za vrálenie 

'_"ľ:i 
á 

'"-"1'io"J 
,nä"ioujá"iu tuo" ,:ero"""y"n ioł* ľ,"onoty tovaru' Nepoškodené palely musia byt, vrátenédo 2 mesiacov od dátumu Íaktlrác|e. pri uiai"nJ n"ŕosi.;äł'ňĹ,y Účtujeme opolrebenie 10%

T,!v?/rr?ł d*% ŕrr*

k-store@k-store.sk

www.stavebninvrakova.sk

041 4341 129

e-mail

web:

tel.:

JozeÍa Kroneľa 588

023 53 Staškov

lco : oo3ĺ4293

obec Staškov

IC DPH

oplotenie

21


