
obecný technický podnik Staškov, Ul. Jozefa Kronera č' 588, 023 53 Staškov

lČo: ązss4355 DlĆ 20241Ż5026

tel: 041/4302724, 0948 610 807 e-mail: otpstaskov@gmail.com

rÚľľł ZMLUvA č. 1

uzavretá v zmysle $ 409 a nasl. obchodného zákonníka

čl. l Zmluvné stľany

Kupujúci:
Názov:
So sídlom:
Zastúpený:
IČo:
DIČ:
Banková inštitúcia:
Číslo úětu:
IBAN:
e-mail:

Pľedávajúci:

Názov:
So sídlom:
osoba opľávnena konať:
lČo:
DIČ:
tČ opn:
Banková inštitúcia:
Číslo
IBAN:
e-mail:

obecný technický podnik Staškov
Jozefa Kronera č. 588' 023 53 Staškov
Peter Palica- vedúci oTP Staškov
478843ss
2024125026
Prima banka Slovensko, a. s.
7796432002
sK93 5600 0000 0077 96432002
otpstaskov@.smai1. com

SAKSON - BETON s.ľ.o.
023 53 Staškov 805
Peter Sakson, Vladimír Sakson
44554451
20Ż2742656
sK20Ż27426565
ČSoB a.s.

400'735326v7500
sK93 7s00 0000 0040 0735 326r
sakson@sakson.sk

čl. 2 Pľedmet kúpy

Túto zmluvu uzatváľajú zmluvné strany ako výsledok postupu podľa $ 1 17 zákazka s

nízkou hodnotou podľa zákonač,.34312015 Z.z. o veľejnom obstaľávaní a o zmene a doplnení
niektoľých záko nov na predmet zákazky,, KAMENIVO "



obecný technický podnik Staškov, Ul. Jozefa Kronera č. 588, 023 53 Staškov

lČo: ązgg4355 DlĆ: Ż0Ż4lŻ5026

te! : 04 1/43027 24, 09 48 610 807 e-mail : otpstaskov@gm ail.com

Predávajúci sa zaväzuje dodať a predať kupujúcemu predmet kúpy:

''KAMENIVO" 
(na základeYýzvy na predkladanie cenových ponúk)

0/63 - 180r

4/8 - 180r

16/32 -90t
0l3Ż _90t

32163 - 60t

8/16 - 60r

a kupujúci sazavazuje tento predmet kúpy od predávajúceho ptevziať'

čl. 3 Zmluvnó cena a platobné podmÍenky

Kúpna cena za pľedmet kúpy bola stanovená podľa ěl. 2 tejto zmluvy vrátane dopravy
návesom na miesto urěenia v obci Staškov, vrátane nakládky kameniva v súiade s Návrhom
uchádzača na plnenie kľitérií na vyhodnotenie ponúk (Pľíloha č. 1): l0 173'60 € s DPH

Za dođanie tovaľu na zźil<lađę čiastkovej objednávky vystaví predávajúci faktúru.
Splatnosť faktúr je 14 dní od dodania tovaľu.

čl.4 Termíny plnenia

Teľmín dodania maľęc - decęmber Ż022

Pĺedávajúci sa zaväzuje dodať pľedmet zmluvy uvedený v ěl. 2 tejto zmluvy nasledovne:

Lehota plnenia pľe predávajúceho od doručenia čiastkovej objednávky _ do 2pracovných dní

čl. 5 Zodpovednost' za vaĺly tovaru

Zmluvné strany sa budú ľiadiť príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka
v platnom zneni, ktoľé upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. V pľípade nedodľŽania
technických paľametrov na predmet kúpy' uvedených v certifikátoch a osobitných
poŽiadaviek na plnenie, bude toto povaŽované za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci ma
právo odstúpit'od zmluvy a to bez akýchkol'vek ďalších nárokov zmluvných strán.



obecný technický podnik Staškov, Ul. Jozefa Kronera č. 588, o23 53 Staškov

lČo: ązsg4355 DlČ: 2o24tŻ5o26

tel: 041/4302724, 0948 610 807 e-mail: otpstaskov@gmail.com

čL 6 ostatné ujednania

Predávajúci sa zaväzuje predloŽit' podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od
uzatvorenia zmluvy. Kupujúci si vyhľadzuje právo nenaplniť celý ľozsah predmetu
obstarávania.

čl. 7 Záverečné ustanovenia

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

Zmluvu je možné zrušiť alebo zmenit'obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.

Pokial'nie je vtejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery znej vyp|ývajúce
ustanoveniami obchodného zákonníka S1ovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Že túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a zmluva
zodpoveciá icir skutočrrej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu
s jej obsahom ju podpisujú.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. KaŽdtĺ zm|uvná stľana dostane po
jednom vyhotovení.

V / 3' / JČŁ V Staškove' aĺa '..i...1 ../-'.:::.i.
- .i,"tl

podpis predávajúceho

' "ĺ'łĺ'-
podpis kupujúceho



obecný technický podník Staškov, Ul. Jozefa Kronera č. 588, o23 53 Staškov
lČo: ązss4355 olČ: z0241'25026

tel: 04L/4302724, Og4g 610 g07 e-mailr otpstaskov@gmail.com

Pľíloha č' 2

Uchádzač vylrlas u.je, Že JE / NTD' JE* platitel'om DpH

(]cna slanovcnÁ'za celý pľcĺlmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiacc s predmeÍonl obstarávania vsúlade
s ĺlpisom pľeĺlmetu záiłazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú veľejnému obstarávatel,ovi žiadne iné
doĺlatočnó nálĺlaĺly.

V Staškove dřn 09.02.2022

-

t Ďt, f.- 
--:

t|Ąa Eą ^}:_=-- _ Ž':?'
'l utc: sK2022 742656 -\

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
uchádzačďštatutárneho oľgán

I O:4455445t

Bankové spojenie: SOB a.s

Telefón: 0905460875

DI sIK2022742656

e3v 00p00q004007 J
j

TBAN SK 5 J 5 Ż6

e-mail: sakson@sakson .sk

kat':
táľn zástu pcovia podl'a doklad u o op ravnenl pod nl Peteľa Vlad lmlľ Sakson

Zapísaný v oR oS lina
DPH: Ż022742656I

Adľesa sídla uchádzača: Staškov 805' 023 53 Staškov

obchodné meno spoločnosti: Sakson-Betón s.ľ.o.

Názov zákazky i,,KAMENrvo,.

Návľh na plnenie kľitéľií

CENA CELKOM

KAMENĺVo

Názov pľedmetu obstarávania

8 418

8 478

Cęlko vá cena bez DPH

I 695,60

I 695,60

DPH

10 173,60

t0 173,60

Cellĺová cena s DPH



Príloha č. í Návrh na plnenie kritérií (Cenová ponuka) - KAMENIVO

P. ě. Nĺiż vlFotbŽky,Jopis Počet
Merná

lednotka
Cena MJ
bez DPH

bez
Cena celkom
s DPH

10,3 1 854,00 2224,80
1 KAMENIVO. FRAKCIA 0. 3

KAMENIVO - FRAKCIA 4/8 (posyp určen k zimnej íldržbe)

KAMENIVO - FRAKCIA 16132

KAMENIVO - FRAKCTAOI3?
KAMENI VO . I'RAKCI A 32 I 63
KÁMENIVo _ FRAKCIA 8/r

180 t

180 t 15.5 2 790,00 3 348,002
t 13,1 1 179,00 1 414,80

3 90
10,3 927,00 1 112,404 90 t

60 t 13.4 804,00 964,805

6 60 t 15,4 s24,00 1 108,80

8 í0siĺ lu

CENA: Vrátane dopravy návesom na miesto určenia v obci StaŠkov.

Vrátane nakládky kameniva'
Lehota plnenia pre dodávateľa do 2 pracovn1lch dnĺ od Čiastkovej objednávky

D a:O9.O2.2022

Podpis: .--*-- V/i. .'-
l)-"-

,vv a4b5445'l ĺ]lČ' SK2022 Ż6'5 '-.

obchodné meno spoločnosti: s.r.o.

Sŕaśkov 805Adresa sÍdla
44554451
2022742656

DPH:3K2022742 56
Peter Vladimír Sakson

Kontakt: Dávid Saksoą 0908 510 440


