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čl. 1Zmluvné stľany

Kupujrńci:
Názov:
So sídlom:

Zastűpeĺý:
IČo:
DIČ:
Banková inštitucia:
Čísloúčtu:
IBAN:
e-mail:

obec Staškov
Jazefa Kľonera č. 588,023 53 Staškov
Ing. Ladislav Šimčĺsko
- starosta obce
0Ü314293

Ż0Ż0553Ż7l
Pľima banka Slovensko, a. s'

02796tsjatls600
sK 91 5600 0000 0077 1549 3007
starosta@staskov.sk

Pľedávajrĺci:
Názov:
So sídlom:
osoba opľávnena konať:

lČo:

DIČ:

lČ opH:

Banková inštitucia:

Číslo
IBAN:
e-mail:

RUBUS, s.ľ.o.
Raková 1443,023 51 Raková
MDDr. Radoslav Paulech
533 51 827
2121343389
Nie je platcom DPH

Čsog

4028510326t'/500

sK98 7500 0000 0040 2851 0326
trresi aľk'iłt.sl sĺĺł,ołrrai l. c

čL 2 Predntet kúpy
Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok postupu podľa $ 117 zźlkazka s
nízkou hodnotou pođl'azákona č,.343l2oL5 Z.z' o verejnom obstaľávaní a o zmene a d'oplnení
nielĺ:toých zákonov na pl'edmetzźkazĘ,,Stavebný mateľiál, rnteľióľové dveľe, Oplotenĺe'
Betón, Kamenĺvo, Elektľoĺnštalácĺado pľiestoru pľevádzkovej budovy pre účelyDlď.z

Staškov"
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Predávajúci sa zavđzuje dodať a pľedať kupujúcemu pľedmet Lupy,

5. čast' KAMENIYO (na základe výmy na pľedkladanĺecenových ponrĺk)
a

kupujúci sa zavázuje tento predmet lcupy od pľedávajilceho prevziať.

čl, 3 Zmluvná ceng

a

platobné podmienky

Kúpna cefia za predmet lcupy bola stanovená pođľačl. 2 tejto zmluvy vráúane
dopravy
na miesto stavby do obce Staškov v súlade s Návľhom uchádzača
na plnenie kľitéľiína
vyhodnotenie ponúk (Pľílohač. 1): 1 165,_€ s DPII

Za

dođanietovaru na zálklaďe čiastkovej objednávĘ vystaví predávajúci
fakturu.
Splatnosť fakfurje 30 dní od đođania
tovaru.

čL 4 Termíny plnenia
Termín dodania maľec _april2O2l
Pľeđávajúcisa zavđnłjedodať predmet zmluvy uvedený

v

čL. 2

tejto zmluvy nasledovne:

Lęhota plnenia pĺe predávajúceho ođdoručenia čiastkovej objednávĘ _
đo2pracovných dní.

čL 5 Zodpovednost' za vaĄł tovaru

Zmluvné strany sa budú riadiť pľíslušnýmiustanoveniami obchodného zákonníka
vplatnom zneni, ktoré upravujú náľoĘ zo zođpovednosti za vady. Vprípade nedodľžania
technicĘch parametrov na pređmethipy, uveđenýchv ceľtifikátoch a osobitných

požiadaviek na plnenie, bude toto považovanéza podstaüré porušenie
zmluvy a kupujúci ma
právo odstúpiť od zmluvy atobez akýchkol'vek ďałšíchniíľoĹovzmluvných.t
'ĺ".

ł
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čI. 6 ostatné ujeđnania

Predávajúci sa zavánlje predložit'podrobný
aktualizovan ý rozpoč,etdo 7 dní od
uzaťvoľenia zmluvy' objednávatel'si
vyžaduj. p."ilož.nie ceľtifikátov od dodaného
tovaru'
Kupujúci si vyhĺadzuje právo nenaplniť
celýrozsah pĺedmetu obstarávania.

čl. 7 Záverečnéustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej
podpísania oprávnenými záshlpcami zmluvných
strán a účinnosťdňom nasledujúcirn po
oni:.j ,veľe.1neniul.
Zmluvu je možnézrušiťalebo zmeniť
obojstranne odsúhlasen
ými apodpísanými dođatkami.
Pokia'' nie je v tejto zmluve dohodnuté iné,
.,aďia sa pĺávne pomęry z nej vypl;ývajúce
ustanov eniami obcho dného zákonnika
Sl ovenskej republiĘ.

Zmluvné strany sa dohodli,

Že tuto zmluw si prečítali,jej obsahu poroanmeli
a zmluva
zodpovedá ich skutočnej, slobodn ej aváŽrlejvôli,
uzatv arait, irdobrovolhe ana znaksúhlasu
s jej obsahom ju podpisujú.

vdvoch vyhotoveniach' Každál zmluvná strana
dostane po
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podp i s a peŕiarka uchádzaca.

rťsp. osoby oprávŕencj konať zauchádzač

Príloha č. 3

Návľh na plneni€ kľitérií
oplotcnlą Betóĺ' Krmenlvo, ElekÍľoĺElarlńctrdo prlestoľu
Ptżiama zbrujnica DHŽ' Sĺ'ł}ov3.C. 22

obchodné meno spoločnostĺ:
Adresa sídla uchódzača:

V IJUS

ĺ}-.k, n'..'

I

5.ľ, 0
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DT

t'L*k ,n'
DPH

-/

Zapĺsaný v
zástupcovĺa pođl'adokladu o oprávn€ní podnikat':

Telefón:

oqĺ? *? Lc.1

Bankové spojenie:
Uchádzač vyhlazuje,
Názov pređmeŕuobsteľávrnia:

Ct , o
/

IlľTERIÉRovÉovnnn

3. časť

OPLOTENIE
4, čast'

BETiN

ELEKTRoINŠľłuĺctA

CENA CELKOM
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DPH:

2. časť

ó.ča-sť

5',

Celková cena bez DPH

l.Časť

5. časť

IBAN

NIE JE* platitel'om DpH.

STAVEBNÝ MATEruÁL

KAMENTVO

e-mail:
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Cclková ccna s DPH:

t-ehota plnenia pre

od
doručenia čiastkovej

objednávĘ - do
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dní.

Štrkodrvafiakcia
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Štrkod*a tiakcia G 0_
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Vrátane dopravy na
1

dopraly na
50

mresto stavby
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