Kúpna zmluva

č,. 0612022lvo

,rMateriál- námestie pred obecným úradom Staškov"

uzavretá podľa zákona č. 513/1991Zb. (obchodného zákonníka) v zneníneskoršíchpredpisov (d'alej
len obchodný zákonník) a v súlade s Jednotnou príručkoupre žiadateľov/prijímateľov...verzia2
(d'alej len zmluva)

Zmluvné strany:
Predávajúci
Názov:

SAKSON-BTON s.r.o.

Sídlo:

Staškov 805, 023 53

štatutárny zástupca

Peter Sakson, Vladimír Sakson

lČo:

44554451,

Dlč:

zo2Ż742656

lČ opH:

sK2022742656

Bankové spojenie:

Čsos

č. účtuv lBAN tvare

sK93 7s00 0000 0040 0735 326L

Registrácia:

okr.súd Źilina, odd: Sro, Vložka č.:5O607/L
a

Kupujúci
Názov a sídlo:

obec Staškov, ul.Jozefa Krónera 588, 023 53 Staškov

Zastúpené:

lng. Ladislav Šlmčisko.starosta obce

lČo:

00314293

DlČ:

2020553271.

Kontaktná osoba

lng. Ladislav Šimčisko

Konta kt:

If.: +42L 41,43O

2723,0905 863 031

e-mail : starosta@staskov.sk
Bankové spojenie

Prima banka Slovensko, a. s. Žilina

Čísloúčtu:

sK81 5600 0000 0002 7961 5001

Verejný obstarávateľ podľa s 7 ods. (1) písm. b), zákona č.3431201'5Z. z.

Preambula
Zmluvné stranY uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou
Výzvou na predkladanĺe ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania
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-

článok l
Predmet Kúpnej zmluvy

Predmetom plnenia je dodávka tovaru:
l. opis predmetu ZÁKAZKY
Zákazka sa skladá z týchto skupín tovarov:

L/ Kamenivo

v technickej

špecifikácii a v množstvách uvedených v oceňovacej tabulke, ktorá je nedelitel'nou

súčasťoutejto Zmluvy

1.
2.

Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať a neuhradiť alebo požadovať zlavu z dodaného
tovaru, ak nevyhovuje požadovanej a dohodnutej kvalĺte, resp' špecifikácii uvedenej
v zmluve.
Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy subdodávateľa ani inú osobu
(s výnimkou prepravy na miesto určenia kupujúceho).

článok ll
čas, miesto a spôsob plnenia Kúpnej zmluvy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Predávajúci dodá tovar - predmet zmluvy uvedený v čl. l tejto zmluvy najneskôr do 30 dní
od účinnostlkúpnej zmluvy - v množstve podl'a objednávky kupujúceho.
Predávajúci oznámi kupujúcemu písomne (e-mailom) presný termín dodania predmetu
zákazky minimálne 3 pracovné dni vopred.
Kupujúcije povinný na požiadanie predávajúceho potvrdiť prevzatie tovaru
Miestom plnenia je obec Staškov.
Kupujúci je povinný plniť svoje peňažnézáväzky voči predávajúcemu spôsobom uvedeným vo
faktúre
odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho
na mieste plnenia. Nebezpečenstvo škody na predmet zmluvy prechádza na kupujúceho
v

čase, ked' predmet zmluvy od predávajúceho prevezme, čo kupujúci potvrdí svojim

podpĺsom

na

dodacom lĺste (s 455 obch. zákonníka)

Článok tll
Kúpna cena a platobné podmienky

L.

Kúpna cena za predmet zákazky je v súlade so zákonom č.1'8/t996 Z. z. o cenách v znení

neskorších predpisov

a

jeho vykonávacích predpisov

Podl'a Prílohy č. 1 a Prílohy č.4 ponuky a je:
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a

je

výsledkom prieskumu trhu.

cena

celkom

sadzba
cena

DPHzo%

celkom

Lt.37O,- euro bez DPH

ŻŻ74,- euro
Ĺ3 644,- euro s DPH

slovom Trĺ násttisícšest'stoštyridsaťštyrieu ro s D PH
Prĺloha č. 1

-

Návrh na plnenie kritériía oceňovacia tabul'ka sú nedelitel'nou súčasťoutejto Kúpnej

zmluvy.

2.

3.
4.

Kúpna cena bude zaplatená kupujúcim bankovým prevodom na účetpredávajúceho na
základe faktúry a dodacieho listu, vystavenej najskôr v deň prevzatia predmetu zmluvy so
splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Nedelitel'nou súčasťoufaktúry bude
dodací list potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
obstarávatel'neposkytuje zálohu na dodávku predmetu zákazky
Zdroje finančných prostriedkov na úhradu:

Finančnézdroje obec Staškov

článok lv
Povinnosti kupujúceho

1.
2.

Kupujúci je povinný prevziať predmet zákazky v deň určený dohodou medzi kupujúcim
a predávajúcim pri splnení všetkých dohodnutých podmienkach t' j. v dohodnutom rozsahu,
cene, kvalite a technickej špecifikácii.
Kupujúci je povinný po dobu úplnéhozaplatenia kúpnej ceny udržiavať na vlastné náklady
predmet zmluvy v riadnom a funkčnom stave, vykonávať iba výrobcom predpísané
a odporúčanéskladovanie a dodržiavať všetky predpisy a návody výrobcu.
článok v
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy

]_. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru v zmysle $ 445
obchodného zákonníka až úplným zaplatením kúpnejceny. Úplným zaplatením sa myslí
pripísanie finančných prostriedkov na účetpredávajúceho

Clánok Vl

Zodpovednosťza vady tovar, záručnépodmienky

1.

2.

Zmluvné strany sa budú riadĺťustanoveniami 5 422 a nasl. obchodného zákonníka, ktoré
upravujú zodpovednosť za vady, ak táto zmluva neustanovuje inak
okolnosti, ktoré vylučujúzodpovednosť predávajúceho za vady predmetu zmluvy sú
neodvrátitel'né udalosti _ živelnépohromy, politické udalosti a iné opatrenia štátnych
orgánov, ktorým nemôže ani pri maximálnej starostlivosti zabrániť predávajúci.
2

3.
4'

5.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou, zo
strany kupujúceho
Vady predmetu zákazky musí kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho v lehote 10 dní
odo dňa prevzatia'
Reklamáciu vád v záručnej dobe je kupujúci povinný písomne reklamovať do 10 dní od ich
zistenia, najneskôr do konca záručnej doby
Písomná reklamácia musí obsahovať:
- Fotokópiu dokladu o kúpe
- Fotokópiu dodacieho listu
- opis vady, prípadne fotodokumentácia
- Vol'ba nároku na odstránenie vady

článok Vll
Záruka

1'.

Pre plnenie tejto zmluvy platia záručnépodmienky predávajúceho:
- Ak sa v priebehu záručnej doby prejavívada materiálu funkčná alebo výrobná vada,
predávajúci je povinný vadu odstrániť výmenou tovaru za bezchybný, čo bude vykonané

z.

bez úhrady, v čo najkratšom možnom termíne

o dobu, pokial'bude predmet zmluvy nefunkčný, sa predlžuje zárućná doba

(čas od

nahlásenia vady po odstránenie vady)
odstraňovanie vád spadajúcich do záruky na predmet zmluvy je vykonávaný v plnom rozsahu
bezplatne, včítanedopravných nákladov a osobných nákladov
Článok Vlll

ostatné ustanovenia

1.
2.
3.

4'

Všetky, v tejto zmluve neuvedené ustanovenia, sa riadia obchodným zákonníkom
V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zákazky, kupujúci má právo vyrubiť
vočipredávajúcemu sankciu vo výške o,o\yo z kúpnejceny bez DPH, za každý deň omeškania
V prípade omeškania kupujúceho s uhradením ceny predmetu Zmluvy podľa Článku llltejto
zmluvy, môže predávajúci uplatniť sankciu vo výške o,o5%o z kúpnejceny bez DPH, za každý
deň omeškania.
Ustanovenia bodu 2. a 3. sa neuplatnia, ak prekážka dodania predmetu zmluvy sú spôsobené
vyššoumocou. Zmluvné strany si môžu dohodnúť náhradný termín dodania predmetu
zmluvy, prípadne odstúpenie od zmluvného vzťahu.

článok lx
odstúpenie od zmluvného vzťahu

L.
2'

Predávajúci ako aj kupujúci je oprávnený odstúpiťod zmluvného vzťahu v prípadoch
podstatného porušenia zmluvných povinností
odstúpenie od zmluvy nastáva doručením písomného oznámenia druhej strane.
DoručenÍmoznámenia účinkytejto zmluvy zanikajú. Zmluvné strany sú v takomto
prípade povĺnnévrátiť už poskytnuté plnenie a uhradiť skutočne vynaložené náklady,

n

ktoré vznikli do dňa odstúpenia od zmluvy druhej strane v súvislosti s predmetom tejto
zmluvy

článok x
Záverečné ustanovenia

]-.

2.

3'

4.
5.

Kúpna zmluva je vypracovaná v 3 rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží2 (dva) rovnopisy
a predávajúci (1) jeden rovnopis.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy,
ich zmluvná voľnosť nie je ničímobmedzená.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Kúpnu zmluva si riadne prečítali,jej obsahu porozumeli a táto
plne zodpovedá ich skutočnej vÔli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumitel'ne, bez

omylu, bez časovéhotlaku alebo bez jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez
akéhoko lVek psychického alebo fyzického nátlaku.
AkékolVek zmeny z ustanovení tejto Kúpnej zmluvy je možnévykonať iba písomnou formou
a platia až po podpísaníoboma zmluvnými stranami
Kúpna zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinnánasledujúcim
dňom po jej zverejnení objednávatelbm

6. Táto Kúpna zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných

7.

strán.

Časti, ktoré táto Kúpna zmluva neupravuje sa riadia ustanoveniami obchodného zákonník
Nedelitel'nou súčasťoutejto Kúpnej zmluvy sú prílohy

.
.

Príloha č. 1 _ Návrh plnenia kritérií
Príloha č. 2

v'.i :.':ł. :.Y.1'..,

d ň

- oceňovacia

a ..'.2..!.,.€..,

}/ĺo ..

?*;.
za predávajúceho

tabUl'ka

?'?..?''

'E'r]ry'L'rF-r
g*
-,
'''02_1 53 STAšľn''
- -,.. o^/Ulli42656
tČo:ł

5

starosta
lng. Ladislav Šĺmčisko,
za kupujúceho

NAVRĘ \A

PL\Ełlĺ KRlTÉRtĺioo'/jnńá prilona conu{/l

\iäl!'. !ĺ?,.i;] e|.,.'i !Ąl'Ąz|.'i' '.V!aŁeriál _ náiĺrestie pred cbecným úradom StaŠxov"
SAKSON_BETÓN

s'r'o', Staśkov 805' 023 53

\i?!:l, ł s'ili'ł ''icl-áťzä,]a rcso Sl'.rcli].,,':l'ái!zało.' l,Jí,'l1;ili'jjete ršŮ!ĺ.i:li.
ćleri,:v

.,:ĺlukJ,ri l3i],] l,?li'o cgl DPi!

cceĺ::;,ĺł:ĺalabui'ka
i

Skuĺ)i!-,-, t]cnái-]Za;oY,

Pcn;kovi :ena,i euro s DPi.

l.i;: '' l ĺ ł;:.,]i'i,';':l

C.:;ť

; ] (-i,ra;iua::.ý

i].,J|ťi-já

'].ł':; i rj'lu-':jkv,]lob,i a'

J

j

:

C.l;i : ; (.l.lelrr': d|aŹc.;
CaSt Ć' 6 Eiťktŕoinśiđi.maIerrái

o.

Je ucháclzaĆ

plaiitei'ĺ:ĺl DPľĺ?

Áĺloĺxł+Li

1)

Nehodrace sa prećiarkn:I

V Staśkcve, dňa 6.5.2022

_ ]/'..;

:" ĺ i'-",

sĎlłr#
113,1

53

''^Š'"''t' '''

''
,:'

'

'|.i:-ŕ2':i

Čitałel''le, ĺne|lo, priezvisko a podpłs osoby opra:lnene! podpisovať ponł.rku V 1ĺlene uchádzaća
UPOZORNENIE

poĺluke podp'53,',3 ojobů'J _rpi,',gĺ:',9cĺlęĺlÜuĺ]đŻäStUpo\ĺälIieopĺávrienej osoby uC'li]d;aCe'
súčasťor'l1;crluky rnusí byť originai alebo oVeręna foIokopia spIncl-}locneĺlia tejto osoby, na takYtC
Poxlal' je

Ú i<o

ł.

Oceňĺlv lc i a

tairr-l

P.č'

['ka
iVl nĺl'Žst

Nrĺzov

l'

l',O

Nr.j.

Cena za t v
euro bez DPII

Cena celkonl
v euro bez DPH

časť- KA*VĺENIVO - trakcię
lĺalla1izłČrrýobsvpor,Ý nratcriĺtl

I

{)-_ł -

l

0-ó

.)

-ł-[i pľaná

+

J 1 -6 _)

j

j.ĺ0'00

t50

t

I

_)

t

11.r0

3552,00

60

t

2t,30

1278.00

100

t

l4.Ü0

4200,00

l0

5.60

2

Ĺ]ena cetkunl bez DI}H

XXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

DPIĺ

11370,00

XXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Ż27 4,ao

XXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

C!]\\ c]ĺil,Koll S ľrPH
Ĺ';na tľ:ltililť.[Ü!)ľ:i\_ttr;ircsotrl

ł.1tłobcc

Siĺ-;iĺ.-ll'r-rľz'áiĺlaile Ćiestkuvej ob'ieclrłiir,kĺ,

Lĺhcáclzat'
( }irc

ilrlĺjlrl] lrłuĺrtł:S.\

liSON

_B

trTĹ}\

9.

ľ'(}.

.\,J:'eĺir sĺrllr: Slłśl'or80j

lC'0.DlČ': -l_tj5_ĺ45 l' SK1Ü2]7.ĺ2656
Zastĺl1leltj': ĺ>ctcľ Saksorl, Vlaclinlíľ Słtlĺson
ĺ..orlllikt t.'l.cllrail: 0908 5 l0 -ł]0

N,ĺci'tĺl. pľiezr;islĺo a

poclpis opľárlne'nej oSoby

ĺ',Łŕ!, śr. ktą,.,
_
s Äi;'c-:-*''
^.--j

{}2

-

tĆc: -ĺąssłł5l

V Staškove
Dria:6.5.2022

1

3644,00

