OBEC STASKOV
obecný ĺrrad Staškov Lil. Jozeł)r Kl.onera 588 023 53
Stašktrv
.l'041l'43t)2724,.a4114316233,.:...,';;@
ľČĺl:o: l+]93, DIĆ: 20205 ý27|-

rÚpľł zľĺl,uvłč.4
uzavretá v zmysle $ 409 a nasl. obchodného zákonníka

čl. 1 Zmluvné strany

Kupujúcĺ:

NŁov:

So sídlom:
Zastupený:

lČo:

DIČ:
Banková inštitúcia:
Čísloúčtu:

IBAN:
e-mail:

obec Staškov
Jozefa Kľonera č. 588, 023 53 Staškov
Ing. Ladislav Šimčisko_ starosta obce

00314293
2020s53271
Prima banka Slovensko, a. s.
0279615001/5600
sK 91 5600 0000 0077 rs49 3007
staľosta@staskov.sk

Pľedávajúci:

NŁov:
So sídlom:
osoba oprávnena konat':

IČo:
DIČ:

lČ lpH:

Salĺson_Betón s.r.o.
Staškov 805,023 53 Staškov
VladimíľSakson
44554451
2022742656
sK2022742656

Banková inštitúcia:

Čsog

e-mail:

4007353261t7500
sK93 7500 0000 0040 0735 3261
sakson@sakson.sk

Číslo
IBAN:

čI.2 Predmet kúpy
Túto zmluvuuzaMfuajú zmluvné stľany ako výsledok postupu podľa
s 117 zákazka s
nízkou hodnotou podľa ztlkoĺač.343/20|5Z..z. oveĘnom
obstarávaní a o zmene a doplnení
niektoných zákonov na predmet zákazky,,Stavebný materiál,
Interĺéľovédvere,

oplotenie,
Kamenivo, Elektľoinštalácia áo priestoru pľevádzkovej budovy pľe
účelyDHZ
Staškov"
BetĺĎn,

ý

OBEC STASKOV
obecný úrad Staškov LIl. Jazeťa Kĺorrera 588 023 53 Staškov
' {',41i 430Ż7Ż4,,,: , a41l 43 46Ż33, . ',, :,, staskowo@,gmail.com
ĺČ(): ol 1 4293, DIĆ: 2{)2t)5 53Ż7
1

Predávajúci sazavazuje dodať a predať kupujúcemu predmet kúpy:

4. čast' BETÓN (na základeYýzvy na predkladanie cenových ponúk)
a

kupujúci sa zavänlje tento pľedmet kúpy od predávajúceho prevziat'

.

čl. 3 Zmluvná cena a platobné podmienky

Kúpna cena za pĺedmet kúpy bola stanovená podľa čl. 2 tejto zmluvy vľátane dopľavy
na miesto stavby do obce Staškov v súlade s Návľhom uchádzača na plnenie krĺtéľií
na
vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1): 3 096,_-€ s DPH
dodaníe tovaru ĺa zélk|ade čiastkovej objednávky vystaví predávajúci faktúru.
Splatnosť faktúľje 30 dní od dodania tovaru.

Za

čl,4 Termíny plnenia
Termín dodania maľec _apríl}}Ż|
Predávajúci sa zav'azuje dodať pľedmet zmluvy uvedený v čl.2 tejto zmluvy nasledovne:
Lehota plnenia pre predávajúceho od doručenia ěiastkovej objednávky

-

do 2 pracovných dní

čI. 5 Zodpovednost'zavady tovaľu

Zmluvné stľany sa buđúriadit' pľíslušnýmiustanoveniami obchodného zákonníka
zo zodpovednosti za vady. V pľípadenedodrŽania
technických parametrov na predmet kúpy, uvedených v cetifikátoch a osobitných
poŽiadaviek na plnenie, bude toto považovanéza pođstatnéporušenie zmluvy a kupujúci ma
pľávo odstupiť od zmluvy ato bez akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných stľán.
v platnom znení, ktoľéupravujú nráľoky

OBEC STASKOV
obecný ĺrľadStaškov Ul. Jozetä Kr'olreľa 588 023 53 Stašktlv
, 041i 43l)2 724, ,,, a41l 43 16 Ż33,, l,,.',i, staskovvo@'gmail.com
ĺČo:o_l lrĺ]93, DIČ: 20205 5327 L
čl. 6 ostatné ujednania
Pľedávajúci sazaväzuje predloŽiť podľobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od
uzatvorenia zmluvy. objednávateľ si vyžaduje predloŽenie certifikátov od dodaného tovaru
Kupujúci si vyhĺadzuje právo nenaplniť celý ľozsah predmetu obstaľávania.

čl. 7 Zóverečné ustgnovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a úěinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zmluvu je moŽné zrušiť alebo zmeniť obojstľanne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.

Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery

z

nej vyplývajúce

ustanoveniami obchodného zákonníka Slovenskej ľepubliky.

Zmluvné strany sa dohodli, Že tuto zmluvu si prečítali,jej obsahu porozumeli a zmluva
zodpovedá ich skutoěnej, slobodnej aváŽnej vôli, uzatváľajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu
s jej obsahom ju podpisujú.

je

vyhotovená v dvoch vyhotoveniach' KaŽdá zmllxná strana dostane po
jednom vyhotovení.

Táto zmluva
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podpis predávajúceho
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podpis kupujúceho
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Priloha č' 3

Návľh na plncnie krĺtérĺí
Nĺńzov záy'KazĘz

hstrYebtrý mrtońł! Inteńérové đvere'oploteĺie' BetĺĹn' Kamenivo, Elelrĺroínštalácĺrdo priestoľu
preľád*ovej builoľy pľe úěĘ DÍlZ Sĺąškorĺv nimci proj*tu: Poäama árojnica DĺIZ Stašk w s.E.2tI

obchodné meno spoločnosti: Sakson_Betón s.r.o.
Adľesa sídla uchádzača: Staškov 805,023 53 Staškov
I

44554451

sKŻ02274Ż6s6

DPH:2022742656

I

Zzpíszný v oR oS
tatutárni zástupcovia podl'a dokladu o opľávnení podnĺkat': Peter a Vladimír Sakson
Telefón: 0905460875
Bankové spojenie:

e-mail: sakson@sakson.sk

IBAN: SK93750000000040073 53261

SOB a.s

Uchádzač vyhlasuje, že JE

lNIĘJĘá platiteľom DPH
Celková cena bez DPH

Názov predmetu obstarávania:

DPH:

Celková cena

s

l.Časť

STAVEBNŕ MATERIÁL
2' časť

INTERIÉRovÉnvľnn

3. časť

OPLOTENIE
4. časť

'

ÉŘ.Ílľ.,,

5. časť

KÁMENTVo
6.čast'

2580

516

l1l0

222

ELEKTRorľŠľłrÁcrł

CENA CELKOM
ákĺzĘ obsahuje všetĘ náklady

Cena stanovená za celý

zákĺzĘ. V súvislosti s touto zákazkou

V

Staškove

dňa

nevznilorú verejnému obstáráYrteľovi

25.2.202l

obstaľávalia v súlade s opisom predmetu
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-.'-đrrl Ulv'. n^lvlztąÄti1ö -Mano. pĺiezvisko, funkcia a podpis uchádzačďštafutámebo oĺgán

DPH

sAKsoN - BET.N,

s-ľ.o., Staškov č. 805, 023
53
ĺco: ąąssąąsl olČ:
'

sK2a22742656

Cenová ponuka č.: 25.2.202111
Cenová ponuka pre:
obec

Staškov Stavba:

Hasičská zbrojnica

Vybavuje: Ing. Dávid
Sakson, riaditel,
Mail: sakson@sakson.sk,
www.sakson.sk
Tel.: 0908 510 440

Cena betónu vrátane dopravy
pridovoze 2m3 a vykládky
do 30 min

Betón C

t6/2oP :70 €/lmJ

pohl'adoýbetón,čerpatel'ný

Cena betónu vrátane dopravypri
dovoze 4m3 aĺ.ykládĘ do
30 min.:

Betón CB

m

:75r2a €/1m3

Pn zdržanídomiešavač

-

pohl,adový betón, čerpatelhý
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Betonpumpa !2m
: 68'40 €/lhod
Rozbeh cement 0,25q :
Ż,45 €
Betónpumpa20m
Rozbeh cement 0,5q

:74,l0€llhod

:

4,9l €

za betón iba z kameniv
a O/4 = 2,85 /€ m3
za betón iba z kameniv
|ńnlatok
a 0/8 = 2,85 €/m3
Príplatok

|ríplatok

za zirnnibetonáž = 2,85
€/mJ

Kamenivo z kameňol omu
LopušnéPažitie vrátane
dopravy návesmi (26t):
0t63
= !I,10/t

0/32

v

=

llrlD/t

suu vedené bez DPH

V Staškove dňa: 24.02.2021

a

zl'aye-

o'_*-_--ĺ'--

Pečiatka a podpis

